


   
 บัณฑิตแนะแนว เปนสถาบันท่ีกอต้ังขึ้นต้ังแตป 2525 จากการรวมตัวของบัณฑิตจากตางสาขาวิชาชีพในหลายมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือทํากิจกรรมที่เปนประโยชนทางดานการศึกษา ตลอดระยะเวลากวา 30 ป ท่ีผานมาไดสรางผลงานตางๆ มากมาย เชน ผลิตวารสารวิชาการ
รายเดือน, จัดทําหนังสือประกอบการเรียนวิชาตางๆ, จัดทําส่ือ-เอกสารดานแนะแนวออกเผยแพร และจัดทําโครงงานทดสอบความสามารถทาง
วิชาการ เพ่ือใหนักเรียนไดทราบขีดความรูทางวิชาการของตัวเองอยางชัดเจนจนสามารถนําไปเปนแนวทางในการกําหนดอนาคตทางการศึกษาตอ
ไดอยางเหมาะสม  ดวยจุดเดนในเรื่องของระบบงาน, มาตรฐานของขอสอบ และแนวการประเมินผลที่แมนยําชัดเจนนี้เอง จึงทําใหบัณฑิต   
แนะแนวไดรับความไววางใจจากโรงเรียนและนักเรียนเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ โดยในปการศึกษาท่ีผานมามีโรงเรียนจากทุกสังกัดท่ัวประเทศใหการ
สนับสนุนโครงงานทดสอบฯ ท่ีจัดขึ้นโดยเปดเปน "สนามสอบ" กวา 1,000 แหง และมีนักเรียนรวมสมัครสอบกวา 200,000 คน/ป กลาวคือ 

 ระดับประถมศึกษา (คือ PRE-GIFTED และ PRE-ประถมศึกษา) ..มีนักเรียน ช้ัน ป.2-ป.6 สมัครเขารวมการสอบประมาณ 100,000 คน/ป 
 ระดับมัธยมต้น (คือ PRE-ม.ต้น) ................................................มีนักเรียน ช้ัน ม.1-ม.3 สมัครเขารวมการสอบประมาณ 30,000 คน/ป 
 ระดับมัธยมปลาย (คือ PRE-ADMISSIONS) .............................มีนักเรียน ช้ัน ม.4-ม.6 สมัครเขารวมการสอบประมาณ 70,000 คน/ป 

 สําหรับปการศึกษานี้ ทางสถาบันไดมีการปรับปรุงงานในดานตางๆ ท้ังในเรื่องการจัดสอบวัดความรู, การผลิตหนังสือประกอบการเรียน, 
การเปดสอนกวดวิชา และการใหบริการดานแนะแนว เพ่ือใหบัณฑิตแนะแนวทําหนาท่ีเปน "ศูนย์วิชาการครบวงจรที่ให้ประโยชน์สูงสุด"        
มากย่ิงขึ้น  จึงใครขอเรียนเชิญทางโรงเรียนและผูปกครองทุกทาน จัดสงนักเรียนเขารวมการทดสอบ, สมัครเรียนกวดวิชาแนวใหม, ซ้ือหนังสือ 
ตลอดจนใชบริการทางการศึกษารูปแบบตางๆ ท่ีสถาบันบัณฑิตแนะแนวจัดทําขึ้น เพ่ือการเติบโตอยางมีคุณภาพของบุตรหลานทานตอไป  

  
ใบส่ังซื้อหนังสือของบัณฑิตแนะแนว ระดับมัธยมต้น'59 

(ถ่ายเอกสารหรือเขียนใบสั่งซื้อตามแบบฟอร์มนี้ แล้วส่งไปยังสํานักงานบัณฑิตแนะแนว ท่านจะได้รับหนังสือภายใน 10 วัน)  
ขาพเจาชื่อ-สกุล................................................................... เปน ( ) นักเรียน ชั้น..................... ( ) ครู ฝาย............................................... 
ของโรงเรียน............................................................. อําเภอ............................................................ จังหวัด.................................................. 
อยูบานเลขท่ี......................... หมู..................................... ซอย/ถนน...................................................... ตําบล............................................. 
อําเภอ....................................... จังหวัด.................................. รหัสไปรษณีย................... โทรศัพท............................. ขอส่ังซ้ือหนังสือ ดังนี้ 
1. หนังสือชุด โจทย์ขั้นเทพ และ คลังโจทย์ (รวมโจทยขอสอบวัดระดับความรูพรอมเฉลยละเอียดของแตละระดับชั้น) จัดพิมพแยกเปนหลายเลมดังนี้ 
(โจทย์ขั้นเทพ เปนหนังสือรวมโจทยขอสอบระดับสูง เชน ขอสอบแขงขัน-ขอสอบชิงทุน ฯลฯ  คลังโจทย์ เปนหนังสือรวมโจทยขอสอบวัดพ้ืนฐานความรูในแตละวิชาของชั้นน้ัน )ๆ 

( ) โจทย์ขั้นเทพ เข้า ม.4 รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ ( ) เล่ม 1  ( ) เล่ม 2 (ราคา 299 บาท/เลม)..........จํานวน.........เลม เปนเงิน..............บาท 
( ) โจทย์ขั้นเทพ เข้า ม.4 รร.เตรียมอุดมศึกษา ( ) เล่ม 1  ( ) เล่ม 2 (ราคา 299 บาท/เลม)..........จํานวน.........เลม เปนเงิน..............บาท 
( ) คลังโจทย์ (เล่ม 1) ช้ัน ( ) ม.1 ( ) ม.2  ( ) ม.3 ................................ (ราคา 299 บาท/เลม) ..........จํานวน.........เลม เปนเงิน..............บาท 
( ) คลังโจทย์ (เล่ม 2) ช้ัน ( ) ม.1 ( ) ม.2  ( ) ม.3 ................................ (ราคา 299 บาท/เลม) ..........จํานวน.........เลม เปนเงิน..............บาท  
2. หนังสือชุด คู่มือสอบ NT & O-NET และ ชุดเตรียมสอบเข้า ม.4 มีหลายเลม ดังตอไปนี้ 
( ) หนังสือ คัมภีร์สอบ O-NET ชั้น ม.3 -หนังสือใหม- ................(ราคาหนังสือพรอมคาสง 159 บาท) จํานวน.........เลม เปนเงิน..............บาท 
( ) หนังสือ แนวข้อสอบเข้า รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ ...................(ราคาหนังสือพรอมคาสง 159 บาท) จํานวน.........เลม เปนเงิน..............บาท 
( ) หนังสือ เฉลยข้อสอบเข้า รร.เตรียมอุดมและสองภาษา ......(ราคาหนังสือพรอมคาสง 199 บาท) จํานวน.........เลม เปนเงิน..............บาท 
( ) หนังสือ เฉลยข้อสอบเข้า รร.เตรียมทหาร 4 เหล่าทัพ ........(ราคาหนังสือพรอมคาสง 299 บาท) จํานวน.........เลม เปนเงิน..............บาท  
3. หนังสือชุด คัมภีร์พิชิตข้อสอบ เปนหนังสือชุดใหมท่ีรวมแนวขอสอบจริงพรอมเฉลยละเอียด ของสถาบันชั้นนําท่ัวประเทศ ท้ังการสอบ NT-ONET, 
การสอบวัดผลของสถานศึกษา และการสอบคัดเลือกเขาเรียนตอ เพ่ือใหนักเรียนรูแนวและใชทดสอบตัวเองกอนลงสนามจริง (ปก 4 สี หนาประมาณ 
240 หนา ราคาเพียง 159 บาท/เลม) ผูซื้อจะไดรับสิทธิเขาใชงาน “คลังโจทยออนไลนของบัณฑิตแนะแนว” ของวิชา/ชั้นนั้นๆ ผานระบบอินเตอรเน็ต ฟรี 1 เดือน 

( ) คัมภีร์พิชิตข้อสอบ ช้ัน ( ) ม.1  ( ) ม.2  ( ) ม.3 ..........................................วิชาคณิตศาสตร์ ....จํานวน.........เลม เปนเงิน..............บาท 
 ( ) คัมภีร์พิชิตข้อสอบ ช้ัน ( ) ม.1  ( ) ม.2  ( ) ม.3 ..........................................วิชาภาษาอังกฤษ...จํานวน.........เลม เปนเงิน..............บาท 
( ) คัมภีร์พิชิตข้อสอบ ช้ัน ( ) ม.1  ( ) ม.2  ( ) ม.3 ..........................................วิชาภาษาไทย ........จํานวน.........เลม เปนเงิน..............บาท 
( ) คัมภีร์พิชิตข้อสอบ ช้ัน ( ) ม.1  ( ) ม.2  ( ) ม.3 ..........................................วิชาสังคมศึกษา.....จํานวน.........เลม เปนเงิน..............บาท 
( ) คัมภีร์พิชิตข้อสอบ ช้ัน ( ) ม.1  ( ) ม.2 ..........วิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์+เคมี+ชีววิทยา)......จํานวน.........เลม เปนเงิน..............บาท 
( ) คัมภีร์พิชิตข้อสอบ ช้ัน ม.3  มี 3 เลม คือ ( ) วิชาฟิสิกส์  ( ) วิชาเคมี  ( ) วิชาชีววิทยา........จํานวน.........เลม เปนเงิน..............บาท  
 รวมสั่งซื้อท้ังหมด...............รายการ  เปนเงิน.......................บาท  
โดยขอใหจัดสงหนังสือท่ีส่ังซ้ือนี้ไปใหขาพเจา ท่ี  (  ) บาน  (  ) โรงเรียน........................................................................ ตามท่ีอยูขางตน ดวน 
สําหรับเงินคาหนังสือจํานวน....................บาท ไดสงมาใหพรอมนี้แลวเปน  ธนาณัติส่ังจาย ปท.สนามเปา 10406 ในนามนายไพบูลย ศุภพิมล 
หรือ  โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย ธ.กสิกรไทย สาขาสนามเปา เลขบัญชี 029-2-48291-4 ชื่อนายไพบูลย ศุภพิมล พรอมแนบสําเนาใบโอนเงิน  

ในปกหน้า ระเบียบการ PRE-ม.ต้น’59 
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2 บัณฑิตแนะแนว   ระเบียบการสอบ PRE-ม.ต้น (ระบบใหม่) ’59 

 

จุดเด่นของการสอบ  PRE-ม.ต้น  (ระบบใหม่)  ในปีนี้ 
 
1. ระบบการทํางานใชเคร่ืองคอมพิวเตอรทุกข้ันตอน  เพื่ออํานวยความสะดวกและถูกต้องให้แก่โรงเรียนและนักเรียน

เร่ิมต้ังแต่แบบฟอร์มใบสมัครที่ใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์อ่านข้อมูลจากที่นักเรียนระบายมาโดยตรง, การพิมพ์บัตรประจําตัวสอบ, บัญชีรายชื่อผู้สมัครสอบ
ตลอดจนถึงการตรวจ-ประเมินผล และพิมพ์ใบประกาศผลสอบ  

2. จัดสอบโดยแยกเปน 2 ประเภท ใหเลือกสอบ  คือ สายเตรียมอุดม+มหิดลฯ และ สายวัดความรู้ ช้ัน ม.ต้น เพื่อเปิด
โอกาสให้นักเรียนชั้น ม.1-ม.3 เข้าร่วมการสอบ และสามารถนําผลสอบไปใช้กําหนดแนวทางการศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสม ซ่ึงจะทําให้นักเรียน
ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่  

3. ขอสอบและการประเมินผลที่ไดมาตรฐาน  หัวใจของการสอบ ก็คือ ข้อสอบและการประเมินผล ดังน้ัน โครงงานทดสอบ
ความสามารถทางวิชาการ PRE-ม.ต้น (ระบบใหม่) ที่ทางบัณฑิตแนะแนวจัดทําขึ้น จึงให้ความสําคัญเป็นพิเศษกับการจัดทําข้อสอบให้ได้มาตรฐาน 
อาจารย์แต่ละท่านท่ีได้รับเชิญมาเป็นกรรมการออกข้อสอบจะได้รับการเลือกสรรจากผู้มีประสบการณ์ในสาขาวิชานั้นๆ อย่างแท้จริง และ
ข้อสอบทุกวิชาที่จัดทําขึ้นเพื่อใช้ในการสอบนั้น จะยึดหลักเกณฑ์ 3 ประการ คือ 

 - ต้องออกครอบคลุมเน้ือหาในหลักสูตรการศึกษาใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ ในแต่ละระดับชั้น 
 - สัดส่วนของเรื่องที่ออก และแนวการตั้งโจทย์ถือเอาข้อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อของสถาบันชั้นนําแต่ละแห่ง เป็นเกณฑ์ 
 - ข้อสอบต้องไม่ยากหรือง่ายจนเกินไป, คําถาม-คําตอบ ทุกข้อถูกต้องชัดเจน และสามารถจําแนกความรู้ของนักเรียนได้ 
   นอกจากน้ัน ลักษณะเด่นสุดของโครงงานทดสอบความสามารถทางวิชาการ คือ แนวการประเมินผล ซ่ึงจะแตกต่างจากการจัดสอบ

โดยทั่วไป เพราะสํานักงานบัณฑิตแนะแนวใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ประเมินผลคะแนนสอบรายวิชาและคะแนนรวม ให้เห็นขีดความสามารถทางวิชาการ
ของนักเรียนที่เข้าสอบแต่ละคนอย่างละเอียด โดยการนําไปเปรียบเทียบกับผู้เข้าสอบคนอื่นๆ ใน 3 ขอบเขต คือ ระดับจังหวัด (จะเปรียบเทียบ
กับนักเรียนในจังหวัดเดียวกัน) ระดับภาค (จะเปรียบเทียบกับนักเรียนในภาคเดียวกัน) และระดับประเทศ (คือเปรียบเทียบกับนักเรียนทั้งประเทศ) 
ซ่ึงการประเมินผลในลักษณะเช่นน้ี ทั้งทางโรงเรียนและตัวนักเรียนเองสามารถนําไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้โดยตรง กล่าวคือ 

 - ตอฝายบริหาร-วิชาการของโรงเรียน  ก็จะสามารถวางแผนปรับปรุงมาตรฐานการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 - ตอฝายแนะแนวของโรงเรียน  ก็จะสามารถให้บริการแนะแนวสําหรับนักเรียนแต่ละคนได้อย่างสอดคล้องกับความเป็นจริง 
 - ตอตัวนักเรียน  จะทําให้รู้จักตัวเองมากขึ้นว่ามีความพร้อมเพียงใดในแต่ละวิชา ก็จะได้พยายามปรับปรุงตัวก่อนที่จะถึงการสอบจริง 
 
4. เลือก “วิธีการสมัคร” ไดตามความสะดวก  โดยนักเรียนสามารถเลือกได้ 5 วิธี ดังน้ี 
 - สมัครผานฝายแนะแนวของโรงเรียน  กรอกใบสมัครแล้วชําระเงินค่าสมัครสอบได้ที่ฝ่ายแนะแนวโรงเรียน 
 - สมัครที่สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  นําใบสมัครพร้อมเงินค่าสมัครสอบไปย่ืนที่สํานักงานบัณฑิตแนะแนว (สมัครแทนกันได้) 
 - สมัครทางไปรษณีย  โดยส่งใบสมัครพร้อมธนาณัติหรือต๋ัวแลกเงินค่าสมัครสอบมาทางไปรษณีย์ 
 - สมัครทางแฟกซ  โดยโอนเงินค่าสมัครสอบเข้าบัญชีธนาคาร แล้วส่งแฟกซ์ “สําเนาใบโอนเงิน พร้อมใบสมัคร” มาที่บัณฑิตแนะแนว 
 - สมัครทาง Website  โดยเข้าไปกรอกใบสมัครสอบใน www.bunditnaenaew.com แล้วโอนเงินค่าสมัครสอบเข้าบัญชีธนาคารตามที่ระบุไว้ 
 
5. เลือก “สถานท่ีสอบ” ไดตามความตองการ  ทั้ง “สอบที่สนามสอบ” (มีให้เลือกกว่า 500 แห่ง ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ) 

หรือ จะเลือก “สอบเองที่บ้าน” ก็ได้  
6. ผูท่ี “ขาดสอบ” ขอขอสอบไป “สอบเองที่บาน” แลวสงมาตรวจ-ประเมินผล เพิ่มได  ชมรม

บัณฑิตแนะแนวเปิดโอกาสให้นักเรียนที่เลือก “สอบที่สนามสอบ” แต่ขาดสอบ สามารถติดต่อขอรับข้อสอบพร้อมกระดาษคําตอบ (ดูรายละเอียดเร่ือง
การขอรับข้อสอบกรณีขาดสอบได้ที่หน้า 5) นํากลับไป “สอบเองที่บ้าน” แล้วส่งกระดาษคําตอบกลับมาให้ชมรมฯ ตรวจ-ประเมินผล ใหม่ได้ตามกําหนด 
โดยเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเพียงคนละ 50 บาท ต่อการสอบหนึ่งครั้ง ซ่ึงจะช่วยให้นักเรียนที่ขาดสอบได้รับประโยชน์จากการสมัครสอบอย่างเต็มที่  

พิเศษ !    PRE-ม.ต้น  (ระบบใหม่)  ในปีน้ี ได้ปรับปรุงการสมัครและการสอบ เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียน 
ในระดับชั้น ม.ต้น (ม.1-ม.3) เข้าร่วมการสอบได้อย่างทั่วถึง และสามารถนําผลสอบไปใช้กําหนดแนวทาง 

การศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสม พร้อมรับสิทธิสอบ  PRE-ONET ช้ัน ม.3 (ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต) ฟร ี
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รายละเอียดของการสมัครสอบ  PRE-ม.ต้น  (ระบบใหม่) 
 
เปดจําหนายระเบียบการ และรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 30 กรกฎาคม 2559  
ที่  ฝ่ายแนะแนวของโรงเรียนมัธยมทั่วประเทศ และสนามสอบในทุกจังหวัด หรือที่สํานักงานบัณฑิตแนะแนว (โทร. 02-2794808 และ 02-6195844)  
คาระเบียบการ-ใบสมัคร ราคาชุดละ 5 บาท (ประกอบด้วย ระเบียบการ 1 เล่ม และแบบฟอร์มคอมพิวเตอร์ใบสมัคร 1 แผ่น)  
คุณสมบัติผูสมัคร  ต้องเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมต้น (ม.1-ม.3) หรือเทียบเท่า  
คาสมัครสอบ - กรณีสมัครผานโรงเรียน โดยเลือก “สอบที่สนามสอบ” เสียค่าสมัครคนละ 250 บาท 
   โดยเลือก “สอบเองที่บ้าน” เสียค่าสมัครคนละ 300 บาท  
  - กรณีสมัครที่บัณฑิตแนะแนว, สมัครทางไปรษณีย, สมัครทางแฟกซ และ สมัครทาง Website 
   ทั้งที่เลือก "สอบที่สนามสอบ หรือ สอบเองที่บ้าน" เสียค่าสมัครคนละ 300 บาท   
วิธีการสมัครสอบทางไปรษณีย, ทางแฟกซ และ ทาง Website  
 - การสมัครสอบทางไปรษณีย  ให้ส่ง ใบสมัครสอบที่กรอกและระบายแล้ว + ใบจ่าหน้าชื่อ-ท่ีอยู่ของตัวเอง พร้อมค่าสมัคร 300 บาท/คน 
เป็น “ตั๋วแลกเงิน หรือธนาณัติ ส่ังจ่าย ปท.สนามเป้า (10406) หรือสําเนาหลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร” เข้าบัญชีออมทรัพย์ ธ.กสิกรไทย สาขาสนามเป้า 
เลขบัญชี 029-2-48291-4 ในนาม นายไพบูลย์ ศุภพิมล ไปยัง สํานักงานบัณฑิตแนะแนว เลขที่ 1033/4 ถ.พหลโยธิน สามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400  
 - การสมัครสอบทางแฟกซ  ให้โอนเงินค่าสมัคร (คนละ 300 บาท) เข้าบัญชีออมทรัพย์ ธ.กสิกรไทย สาขาสนามเป้า ชื่อบัญชีนายไพบูลย์ 
ศุภพิมล  เลขบัญชี 029-2-48291-4  แล้วแฟกซ์ “สําเนาใบโอนเงิน + ใบจ่าหน้าชื่อ-ท่ีอยู่ตัวเอง + ใบสมัครท่ีกรอกเรียบร้อยแล้ว” (เฉพาะด้านหน้า)   
ส่งมายังชมรมบัณฑิตแนะแนว ท่ีหมายเลขแฟกซ์อัตโนมัติ 02-6171820  
 - การสมัครสอบทาง Website  ให้เข้าไปกรอกใบสมัครสอบใน www.bunditnaenaew.com แล้วโอนเงินค่าสมัครสอบ (คนละ 300 บาท) 
เข้าบัญชีนายไพบูลย์ ศุภพิมล ของธนาคารตามรายละเอียดที่ระบุไว้ใน Website   
 กรณีสมัครสอบทางไปรษณีย, ทางแฟกซ และ ทาง Website เม่ือทางสํานักงานได้รับเอกสารไว้แล้วก็จะนําข้อมูลเข้าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
เพื่อพิมพ์บัตรประจําตัวผู้สมัครส่งให้ที่บ้านประมาณ 10 วัน ก่อนวันสอบ  ส่วน “ผลการสอบและเฉลยข้อสอบ” จะส่งให้ที่บ้านตามกําหนดที่แจ้งไว้   
หมายเหต ุ กรณีสมัครสอบท่ีสํานักงานบัณฑิตแนะแนว, ทาง
ไปรษณีย์ หรือ ทางแฟกซ์ นักเรียนต้องเขียน “ใบจ่าหน้าชื่อ-ที่อยู่
ของตัวเอง” ลงในกระดาษขาวขนาด 5 × 10 ซม. จํานวน 1 แผ่น 
ให้ครบถ้วนและชัดเจน (ดูตัวอย่างตามแบบฟอร์มด้านขวามือ) ส่ง
มาพร้อมกับใบสมัครด้วย เพื่อที่ทางสํานักงานจะได้ใช้จัดส่งเอกสาร
ต่างๆ (เช่น บัตรประจําตัวผู้สมัคร, ชุดข้อสอบ หรือ ฯลฯ) ไปให้  
ที่บ้านได้อย่างถูกต้อง  

  
ชื่อ-สกุล............................................................. โทรศัพท์........................... 
เลขที่...................... หมู่ท่ี................. หมู่บ้าน.............................................. 
ซอย.................................................. ถนน................................................... 
ตําบล................................................ อําเภอ............................................... 
จังหวัด.................................................... รหัสไปรษณีย์..............................

 
กรณี “สอบเองที่บาน”  จัดทําข้ึนเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถสมัครเข้าร่วมการทดสอบได้อย่างทั่วถึง แต่ทางสํานักงานฯ 
ก็ได้จัดระบบของการทํางานและวางมาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับมาตรฐานของการสอบและการประเมินผล ดังนี้  
1. ทางสํานักงาน จะจัดส่งข้อสอบไปให้นักเรียนที่เลือก “สอบเองที่บ้าน” ในวันรุ่งขึ้นหลังจากการสอบตามสนามสอบเสร็จส้ินแล้ว 

เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อสอบก่อนกําหนดวันสอบ 
2. ทางสํานักงาน จะนํากระดาษคําตอบของนักเรียนที่เข้าสอบตามสนามสอบมาตรวจ-ประเมินผล ให้เสร็จส้ินก่อน แล้วจึงจะนํา

กระดาษคําตอบของนักเรียนที่เลือก “สอบเองที่บ้าน” มาเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ ตรวจ-ประเมินผลเพิ่มเติมภายหลัง 
3. นักเรียนที่เลือก “สอบเองที่บ้าน” จะไม่มีสิทธิได้รับรางวัลทุกประเภท (ทั้งรางวัลที่เป็นทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ) 
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ประเภทวิชาสอบและตารางสอบ  PRE-ม.ต้น  (ระบบใหม่) 
 
วันสอบ พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันเสาร์-อาทิตย์ท่ี 10-11 กันยายน 2559  (เลือกสอบได้ท้ังท่ี “สนามสอบ” และ “สอบเองท่ีบ้าน”) 
 
ประเภทวิชาสอบ PRE-ม.ต้น (ระบบใหม่) ปีน้ีแบ่งการสอบออกเป็น 2 ประเภท เพื่อให้สอดคล้องกับการสอบจริงของนักเรียน และยังสามารถ

นําผลสอบไปใช้กําหนดแนวทางการศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสม ดังน้ี 
  - สายเตรียมอุดม+มหิดลฯ เพื่อเตรียมสอบเข้า ม.4 รร.เตรียมอุดมศึกษา และ รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ 
  - สายวัดความรู้ ชั้น ม.3 เพื่อวัดพื้นฐานในแต่ละวิชาของระดับชั้น ม.ต้น (ม.1-ม.3) และเตรียมสอบเรียนต่อชั้น ม.4 
 
ลักษณะขอสอบ  สําหรับการสอบครั้งแรก ในวันเสาร-อาทิตยที่ 10-11 กันยายน 2559   
 1. ข้อสอบทุกวิชาเป็นปรนัยแบบเลือกตอบล้วน 
 2. เน้ือหาของข้อสอบ PRE-ม.ต้น สายเตรียมอุดม+มหิดลฯ ในวันแรก จะยึดแนวข้อสอบคัดเลือกเข้า ม.4 ของ รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นเกณฑ์ 

สวนวันที่สอง จะยึดแนวข้อสอบคัดเลือกเข้า ม.4 ของ รร.เตรียมอุดมศึกษา เป็นเกณฑ์ 
 3. เน้ือหาของข้อสอบ PRE-ม.ต้น สายวัดความรู้ ช้ัน ม.3 ในสวนแรก จะยึดแนวข้อสอบ ONET ของชั้น ม.3 เป็นเกณฑ์  สําหรับข้อสอบ   

ในสวนที่สอง จะเป็นข้อสอบระดับสูงที่จะยึดแนวข้อสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมปลายทั่วประเทศ เป็นเกณฑ์ 
 
ตารางสอบ  สําหรับการสอบครั้งแรก ในวันเสาร-อาทิตยที่ 10-11 กันยายน 2559   
 

วันสอบ เวลาสอบ สายเตรียมอุดม + มหิดลฯ สายวัดความรู้  ช้ัน  ม.3 

วันเสาร์ 08.30-10.00 
 10.00-11.00 

 
 คณิตศาสตร์ (มหิดลวิทยานุสรณ์)  คณิตศาสตร์ + ภาษาไทย + สังคมศึกษา (ONET) 

 12.00-13.30 
 13.30-14.30 

 
 วิทยาศาสตร์ (มหิดลวิทยานุสรณ์)  วิทยาศาสตร์ + ภาษาอังกฤษ (ONET) 

วันอาทิตย์ 08.30-10.00 คณิตศาสตร์ (เตรียมอุดม) 
 10.00-11.00 สังคม + ภาษาไทย 1 (เตรียมอุดม) 

 
 คณิตศาสตร์ + ภาษาไทย + สังคมศึกษา (ข้ันสูง) 

 12.00-13.30 วิทยาศาสตร์ (เตรียมอุดม) 
 13.30-14.30 ภาษาอังกฤษ (เตรียมอุดม) 

 
 วิทยาศาสตร์ + ภาษาอังกฤษ (ข้ันสูง) 

 
 หมายเหตุ  ข้อสอบในสายวัดความรู้ ชั้น ม.3 จะเป็นข้อสอบท่ีออกครอบคลุมเนื้อหาช้ัน ม.ต้น (ม.1-ม.3) 
 
กรณีนักเรียนเลือก “สอบเองที่บาน” สํานักงานบัณฑิตแนะแนวจะจัดส่งข้อสอบไปให้นักเรียนที่บ้านในวันรุ่งข้ึนหลังจาก
การสอบตามสนามสอบเสร็จสิ้น ซ่ึงนักเรียนควรจะได้รับข้อสอบดังกล่าวภายใน 3-5 วัน (หากเลยกําหนดวันสอบไปแล้ว 7 วัน นักเรียน
ยังไม่ได้รับซองข้อสอบ โปรดติดต่อสํานักงานบัณฑิตแนะแนวโดยด่วน เพราะไปรษณีย์อาจทําสูญหายได้) โดยมีกําหนดวันส่งข้อสอบ ดังน้ี 

จะส่งข้อสอบให้ที่บ้าน ในวันที่ 12 กันยายน 59  นักเรียนต้องส่งกระดาษคําตอบกลับมาให้ตรวจ ภายในวันที่ 17 ตุลาคม 59  
 และเมื่อนักเรียนได้รับซองข้อสอบไว้เรียบร้อย ให้นําข้อสอบออกมาทดสอบตัวเองทีละวิชาตามเวลาที่กําหนดไว้เหมือนการสอบจริง 
แล้วรีบส่งกระดาษคําตอบกลับมาให้สํานักงานบัณฑิตแนะแนวตรวจ-ประเมินผล โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (จะมีคําอธิบายเรื่องวิธี 
การทําข้อสอบ และกําหนดเวลาในการจัดส่งกระดาษคําตอบกลับมาให้สํานักงานบัณฑิตแนะแนวตรวจ-ประเมินผลในซองข้อสอบทุกชุด) 
  

นักเรียนทุกคนที่สมัครสอบ PRE-ม.ต้น จะได้รับสิทธิสอบ “ชุดเตรียมสอบ ONET ชั้น ม.3” 
ทางอินเตอร์เน็ต ฟรี โดยสอบครบทั้ง 5 กลุ่มสาระ เพื่อใช้เตรียมตัวก่อนสอบ ONET จริง ของ สทศ. 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bunditnaenaew.com ต้ังแต่วันที่ 1 กันยายน 2559  
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คําชี้แจงเรื่องการกรอกและระบายใบสมัคร  PRE-ม.ต้น 
 
  เนื่องจากใบสมัครปีนี้เป็นแบบฟอร์มท่ีใช้สําหรับอ่านข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรง ดังน้ันผู้สมัครจึงต้องกรอกและระบายใบสมัครให้ถูกต้อง
และชัดเจน (ดูตัวอย่างการกรอกและระบายใบสมัคร ได้จากด้านหลังของแบบฟอร์มใบสมัคร) กล่าวคือ  
1. เพศ แบ่งเป็น 4 อย่างคือ หญิง, ชาย, สามเณร และภิกษุ ซ่ึงผู้สมัครจะต้องระบายดินสอลงในวงกลมเพื่อระบุเพศของตนเองให้ชัดเจน  
2. ชั้นเรียน ผู้สมัครจะต้องระบายดินสอลงในวงกลมเพื่อระบุชั้นเรียนในปัจจุบัน  
3. เลขหองเรียน ให้ผู้สมัครกรอกเลขห้องเรียนลงในช่องสี่เหลี่ยม และระบายดินสอลงในวงกลม เพื่อระบุเลขห้องเรียนของตนเอง (กรณีเลขห้องเรียน

มีไม่ถึง 4 ตัว ก็ให้กรอกและระบายเพียงเท่าที่มี โดยเร่ิมต้นจากด้านซ้ายมือ ส่วนช่องที่เหลือก็ให้เว้นว่างไว้)  
4. รหัสโรงเรียนที่เรียนอยู ผู้สมัครจะต้องดูรหัสโรงเรียนของตนจากท้ายหนังสือน้ี (หน้า 12-17) แล้วนํามากรอกและระบายลงในช่องให้ถูกต้อง  
5. ประเภทวิชาที่สมัครสอบ ปีน้ีแบ่งการสอบออกเป็น 2 ประเภทให้เลือก คือ สายเตรียมอุดม+มหิดลฯ และ สายวัดความรู้ ช้ัน ม.3             

ซ่ึงผู้สมัครต้องระบายดินสอลงในวงกลม เพื่อระบุประเภทวิชาสอบให้ชัดเจน  
6. รหัสสนามสอบ ให้เลือกสถานที่สอบจากรายชื่อสนามสอบในหน้า 8-11 จํานวน 3 แห่ง แล้วนํารหัสสนามสอบที่เลือกมากรอกและระบายลง

ในช่อง โดยเรียงตามลําดับ ซ่ึงเครื่องคอมพิวเตอร์จะจัดให้สอบสนามสอบที่ 1 ก่อน แต่ถ้าสนามสอบที่ 1 เต็มหรือยุบ ก็จะให้สนามสอบที่ 2 หรือ 3 
ต่อไป ตามลําดับ  

สวนดานขวาของใบสมัครจะเปนแบบฟอรมสําหรับกรอกและระบายชื่อ-นามสกุล 
ซ่ึงผูสมัครจะตองกรอกและระบายใหตรงตามชอง   โดยตองเวนวาง 1 ชอง ระหวางชื่อกับนามสกุล 

 
 

ระเบียบและข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ  PRE-ม.ต้น 
 
นักเรียนที่เขาสอบ “ท่ีสนามสอบ” ทุกคนจะตองปฏิบัติตามระเบียบดังน้ี 
1. ต้องแต่งชุดนักเรียน หรือแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย และนําบัตรประจําตัวผู้สมัครไปแสดงทุกคร้ังที่เข้าห้องสอบ มิฉะน้ันจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
2. ต้องนําดินสอดํา (ต้ังแต่ 2B ขึ้นไป) และยางลบดินสอเข้าห้องสอบด้วย เพราะกระดาษคําตอบทุกวิชาจะเป็นช่องให้ระบายแถบดําด้วยดินสอ 
3. ห้ามเข้าห้องสอบสายเกินกว่า 15 นาที และห้ามทุจริตในการสอบ มิฉะน้ันจะถูกตัดสิทธิในการสอบ และปรับให้ได้คะแนนศูนย์ทุกวิชา  
กรณีขาดสอบ  สํานักงานบัณฑิตแนะแนว ขอชี้แจงเกี่ยวกับสิทธิของนักเรียนที่ขาดสอบ (ทั้งขาดสอบบางวิชาและขาดสอบทุกวิชา) ดังน้ี  
1. การติดตอขอรับขอสอบในวิชาที่ขาดสอบ  ให้ขอรับได้เม่ือการสอบเสร็จส้ินแล้ว 7 วัน (แต่ไม่เกิน 30 วัน) โดยมีหลักเกณฑ์ดังน้ี 
 - กรณีสอบในเขต กทม. ให้นําบัตรประจําตัวผู้สมัคร มาติดต่อขอรับข้อสอบในวิชาที่ขาดสอบได้ ณ ที่สํานักงานบัณฑิตแนะแนว (ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย) 
 - กรณีสอบในจังหวัดอื่นๆ ให้นําบัตรประจําตัวผู้สมัคร ไปติดต่อขอรับข้อสอบในวิชาที่ขาดสอบได้จากผู้ประสานงานสนามสอบนั้น  ๆ(ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย) 
  หรือจะให้ทางสํานักงาน ส่งข้อสอบวิชาท่ีขาดสอบให้ทางไปรษณีย์ก็ได้ (แต่ต้องเสียค่าใช้จ่าย) โดยเขียนจดหมายแจ้งว่า "ขอข้อสอบวิชาที่
ขาดสอบ" ระบุชื่อ-สกุล, เลขประจําตัวสอบ, วิชาที่ขาดสอบ และที่อยู่ของตัวเอง มาอย่างชัดเจน พร้อมกับค่าธรรมเนียมการจัดส่งคนละ 10 บาท/วิชา     
(หากขาดสอบทุกวิชา เสียค่าใช้จ่าย 50 บาท) เป็นต๋ัวแลกเงินหรือธนาณัติ ส่ังจ่าย ปท. สนามเป้า (10406) ในนาม นายไพบูลย์ ศุภพิมล แล้วส่งมายัง 
สํานักงานบัณฑิตแนะแนว 1033/4 ถ.พหลโยธิน สามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400   
2. สิทธิในการขอรับหนังสือเฉลย และใบประกาศผลสอบ  นักเรียนท่ีขาดสอบ (ท้ังขาดสอบบางวิชา และขาดสอบทุกวิชา) จะมีสิทธิได้รับ

หนังสือเฉลยข้อสอบและใบประกาศผลสอบเหมือนกับผู้สมัครคนอื่น (หากสมัครสอบผ่านฝ่ายแนะแนว ให้ไปรับหนังสือเฉลยและใบประกาศผลที่ห้องแนะแนว)  
3. ผูที่ขาดสอบมีสิทธิขอขอสอบไป “สอบเองที่บาน” แลวสงมาตรวจ-ประเมินผล ใหมได  เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่เลือก 

“สอบที่สนามสอบ” แต่ “ขาดสอบ” สามารถติดต่อขอรับข้อสอบพร้อมกระดาษคําตอบ (ดูรายละเอียดข้อ 1) นํากลับไป “สอบเองที่บ้าน” แล้วส่ง
กระดาษคําตอบกลับมาให้ชมรมฯ ตรวจ-ประเมินผล ใหม่ได้โดยเสียค่าใช้จ่ายเพียงคนละ 50 บาท โดยต้องส่ง “กระดาษคําตอบที่ทําเรียบร้อยแล้ว” 
มาให้บัณฑิตแนะแนวตรวจทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS. พร้อมเงินค่าใช้จ่าย เป็นต๋ัวแลกเงินหรือธนาณัติ ส่ังจ่าย ปท. สนามเป้า (10406)  
ในนาม นายไพบูลย์  ศุภพิมล ภายในวันท่ี 17 ตุลาคม 2559  ซ่ึงชมรมฯ จะพิมพ์ผลสอบส่งให้ใหม่ในวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2559 (หากส่งช้ากว่า
กําหนดจะไม่ประเมินผลให้ใหม่) 
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การขอรับบัตรประจําตัวผู้สมัคร  PRE-ม.ต้น  (ระบบใหม่) 
 
สถานที่ขอรับบัตรประจําตัวผูสมัคร 
1. กรณีสมัครที่ฝายแนะแนวโรงเรียนตนเอง ใหติดตอขอรับบัตรประจําตัวผูสมัคร  
 ไดท่ีฝายแนะแนวของโรงเรียน  ประมาณ 10 วัน กอนวันสอบ  
2. กรณีสมัครที่โรงเรียนอื่น ใหติดตอขอรับบัตรประจําตัวผูสมัครไดท่ีฝายแนะแนว  
 ของโรงเรียนท่ีย่ืนใบสมัครไว  ประมาณ 10 วัน กอนวันสอบ  
3. กรณีสมัครที่บัณฑิตแนะแนว ทางสํานักงานจะจัดสงบัตรประจําตัวฯ ไปใหท่ีบาน 
 (ตามท่ีอยูท่ีระบุไว)  ประมาณ 10 วัน กอนวันสอบ  
4. กรณีสมัครทางไปรษณีย ทางสํานักงานจะจัดสงบัตรประจําตัวผูสมัครไปใหท่ีบาน  
 (ตามท่ีอยูท่ีระบุไว)  ประมาณ 10 วัน กอนวันสอบ  
5. กรณีสมัครทางแฟกซ ทางสํานักงานจะจัดสงบัตรประจําตัวผูสมัครไปใหท่ีบาน  
 (ตามท่ีอยูท่ีระบุไว)  ประมาณ 10 วัน กอนวันสอบ 

          
 บัณฑิตแนะแนว   PRE-ม.ต้น (ระบบใหม่)    63157  
 เรียนท่ี นารีนุกูล  ม.3/12   

   

 ชื่อ-สกุล วรกุล  ทองประเสริฐ 
เลขประจําตัวสอบ 31-440-0003 
ประเภท PRE-ม.ต้น สายเตรียมอุดม+มหิดลฯ 
สนามสอบที่ได นารีนุกูล 
จังหวัด อุบลราชธานี 
หองสอบที ่ 301     

จัดโดย ชมรมบัณฑิตแนะแนว โทร. 2794808 และ 6195844 

 

 
กรณีบัตรประจําตัวผูสมัครหายหรือชํารุด  นักเรียนจะต้องโทรศัพท์มาที่สํานักงานบัณฑิตแนะแนวในเวลาทําการ 08.00-17.00 น. 
เพื่อขอทราบ “เลขประจําตัวสอบของตน” โดยแจ้งชื่อ-สกุล, โรงเรียนที่ศึกษาอยู่, ชั้นเรียน, ประเภทวิชาสอบ และสนามสอบที่เลือก ซ่ึงนักเรียนจะต้องจด 
“เลขประจําตัวสอบท่ีได้รับแจ้งทางโทรศัพท์” พร้อมนํา “บัตรประชาชนจริง” ไปแสดงเป็นหลักฐานว่าเป็นตัวผู้สมัครจริงในวันสอบแทน “บัตรประจําตัวผู้สมัคร”  
กรณีขอแกไขขอความในบัตรประจําตัวผูสมัคร (แก้ไขได้เฉพาะชื่อ-นามสกุล และโรงเรียนที่เรียนอยู่เท่าน้ัน ส่วนการขอ
ย้ายสนามสอบ หรือ แก้ไขประเภทวิชาสอบไม่สามารถทําได้ กรณีต้องการย้ายสนามสอบ หรือเปลี่ยนประเภทวิชาสอบ จะต้องสมัครใหม่เท่าน้ัน) โดยโทรศัพท์ 
“ขอแก้ไขข้อความในบัตรใหม่” น้ันจะต้องแจ้งชื่อ-สกุล และเลขประจําตัวสอบด้วย แล้วระบุรายละเอียดที่ต้องการแก้ไขให้ชัดเจน โดยต้องแจ้งขอแก้ไข
ก่อนวันสอบอย่างน้อย 1 วัน ซ่ึงเจ้าหน้าที่จะแก้ไขข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใหม่ภายใน 3 วันนับจากได้รับแจ้ง  
 

การตรวจ-ประเมินผลการสอบ  PRE-ม.ต้น  (ระบบใหม่) 
 
การประเมินผล เคร่ืองคอมพิวเตอร์จะแยกการประเมินผลการสอบ PRE-ม.ต้น (ระบบใหม่) ให้เห็นขีดความสามารถทางวิชาการอย่างละเอียด   
 เพื่อให้นักเรียนนําผลจากการสอบไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ โดยจะแยกประเมินผลการสอบออกเป็นส่วนๆ ดังน้ี 
 - การสอบสวนแรก  จะประเมินผลคะแนนสอบเฉพาะวิชาที่สอบในส่วนแรก ซ่ึงจะประเมินผลการสอบแยกเป็น 2 ประเภท 
 - การสอบสวนที่สอง  จะประเมินผลคะแนนสอบเฉพาะวิชาที่สอบในส่วนที่สอง ซ่ึงจะประเมินผลการสอบแยกเป็น 2 ประเภท 
 - ประเมินผลคะแนนรวม  จะประเมินผลคะแนนสอบรวมของทั้ง 2 วัน ซ่ึงจะประเมินผลการสอบแยกเป็น 2 ประเภท 
 หมายเหตุ การประเมินผลการสอบ PRE-ม.ต้น จะแยกออกเป็น 2 ประเภท ตามที่นักเรียนสมัครสอบไว้ คือ 
  - ประเมินผลเปรียบเทียบเฉพาะนักเรียนที่สอบใน สายเตรียมอุดม+มหิดลฯ 
  - ประเมินผลเปรียบเทียบเฉพาะนักเรียนที่สอบใน สายวัดความรู้ ชั้น ม.3 
 
ผลการสอบ ใบประกาศผลสอบ จะระบุ คะแนนที่ทําได้ (Score), คะแนนสูงสุด (Maximum), คะแนนเฉลี่ย (Mean) และ อันดับท่ีได้ (Rank) 
     ของแต่ละวิชา และของคะแนนรวมเป็นรายบุคคล โดยจําแนกออกเป็น 3 ขอบเขต คือ 
 - ระดับจังหวัด เพื่อเปรียบเทียบกับนักเรียนในจังหวัดเดียวกัน (เฉพาะในเขต กทม. จะเปรียบเทียบกับนักเรียนในเขตเดียวกันให้แทน) 
 - ระดับภาค เพื่อเปรียบเทียบกับนักเรียนในภาคเดียวกัน 
 - ระดับประเทศ เพื่อเปรียบเทียบกับนักเรียนทั้งประเทศ  

หมายเหตุ  การแบ่งภาคจะถือตามเขตภูมิศาสตร์เพื่อให้สอดคล้องกับการสอบในระดับมัธยมปลายซ่ึงแบ่งออกเป็น 6 ภาค 
คือ ภาคเหนือ, ภาคใต้, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคตะวันออก, ภาคกลาง-ตะวันตก และ เขตกรุงเทพมหานคร  
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การประกาศผลและมอบรางวัล  PRE-ม.ต้น  (ระบบใหม่) 
 
วันประกาศผลสอบ 
  กรณีนักเรียนเลือก “สอบที่สนามสอบ” จะประกาศผลสอบ ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2559 
  กรณีนักเรียนเลือก “สอบเองที่บ้าน” จะส่งผลสอบไปให้ที่บ้าน ในวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2559 
  กรณี “ขาดสอบแล้วขอข้อสอบไปสอบใหม่ท่ีบ้าน”  จะส่งผลสอบใหม่ให้ที่บ้าน ในวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2559 
  กรณี "ขาดสอบแล้วขอข้อสอบไปสอบใหม่ที่บ้าน" ต้องเสียค่าประเมินผลใหม่ 50 บาท/คน (ดูรายละเอียดที่หน้า 5)  
สถานที่รับใบประกาศผลสอบและหนังสือเฉลย  
- กรณีสมัครผานฝายแนะแนวโรงเรียน  ไม่ว่าจะสมัครที่โรงเรียนตนเองหรือสมัครกับโรงเรียนอื่น ให้ไปรับที่ฝ่ายแนะแนวของโรงเรียนตนเอง 
 (เฉพาะนักเรียนท่ีเลือก “สอบเองที่บ้าน” แม้จะสมัครสอบผ่านฝ่ายแนะแนวของโรงเรียน ก็จะได้รับใบประกาศผลสอบและหนังสือเฉลยที่บ้าน)   
 ยกเว้น นักเรียนที่ระบาย “รหัสโรงเรียนอื่นๆ” ลงในใบสมัคร ให้ติดต่อขอรับหนังสือเฉลยและใบประกาศผล ได้จากสถานที่ ดังน้ี 
  - โรงเรียนอื่นๆ ในเขต กทม. ให้รับได้ที่สํานักงานบัณฑิตแนะแนว 
  - โรงเรียนอื่นๆ ในต่างจังหวัด ให้รับที่ฝ่ายแนะแนวของสนามสอบที่ตนไปสอบ  
- กรณีสมัครที่สํานักงานบัณฑิตแนะแนว  จะส่งใบประกาศผลสอบและหนังสือเฉลยไปให้ที่บ้านตามที่อยู่ที่ระบุไว้  
- กรณีสมัครทางไปรษณีย, ทางแฟกซ และ ทาง Website  จะส่งใบประกาศผลสอบและหนังสือเฉลยไปให้ที่บ้านตามที่อยู่ที่ระบุไว้  
อน่ึง นักเรียนสามารถใช้ “เลขประจําตัวสอบ” เป็นรหัสผ่านเพื่อเข้าไปดูใบประกาศผลสอบ และเฉลยข้อสอบ ทาง www.bunditnaenaew.com ได้ด้วย 

 
ประเภทของรางวัล เพื่อเป็นเกียรติและกําลังใจแก่ผู้ที่มีความสามารถทางวิชาการดีเด่น จึงกําหนดมอบรางวัล โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังน้ี  
ระดับประเทศ *  ได้แก่ 
1. ผู้ทําคะแนนรวมของทั้งสองวัน ในแต่ละประเภท (มี 2 ประเภท)  ได้สูงเป็นอันดับที่ 1, 2 และ 3 ของประเทศ 
 - อันดับท่ี 1 ของสาย ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
 - อันดับท่ี 2 ของสาย ได้รับทุนการศึกษา 1,500 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
 - อันดับท่ี 3 ของสาย ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
2. ผู้ทําคะแนนรวมเฉพาะของส่วนแรก ในแต่ละประเภท  ได้สูงเป็นอันดับที่ 1, 2 และ 3 ของประเทศ  จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ 
3. ผู้ทําคะแนนรวมเฉพาะของส่วนท่ีสอง ในแต่ละประเภท  ได้สูงเป็นอันดับที่ 1, 2 และ 3 ของประเทศ  จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ 
4. ผู้ทําคะแนนได้สูงสุดในแต่ละวิชาของประเทศ  จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ  
ระดับภาค *  ได้แก่ 
 ผู้ทําคะแนนรวมของทั้งสองวันในแต่ละประเภท  ได้สูงเป็นอันดับที่ 1, 2 และ 3 ของภาค  จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ  
ระดับจังหวัด *  ได้แก ่
 ผู้ทําคะแนนรวมของทั้งสองวันในแต่ละประเภท  ได้สูงสุดของแต่ละจังหวัด  จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ  

(หมายเหต ุ* นักเรียนท่ีมีสิทธิรับรางวัลทุนการศึกษา หรือใบประกาศเกียรติคุณ จะต้องทําคะแนนในประเภทนั้นๆ ได้ไม่น้อยกว่า 50%)  
กําหนดมอบรางวัล จะส่งรางวัลไปให้ท่ีโรงเรียนท่ีนักเรียนเรียนอยู่ ภายในวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2559 
 โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับรางวัลทุกประเภททาง www.bunditnaenaew.com ตั้งแต่ 1 พ.ย. 59 
  

พิเศษ! นักเรียนที่สอบไดคะแนนรวมสูงสุดในแตละประเภท (มี 2 ประเภท คือ สายเตรียมอุดม+มหิดลฯ 
และสายวัดความรู ชั้น ม.3) ของโรงเรียนที่เปดเปนสนามสอบ และไดคะแนนไมนอยกวา 50%  

จะมีสิทธิไดรับทุนใชงาน “คลังโจทย์ออนไลน์” วิชาคณิตศาสตร ม.3  ฟรี 6 เดือน  
(ตั้งแต 1 พ.ย. 59 - 30 เม.ย. 60) พรอมสิทธิซื้อหนังสือ “คัมภีร์พิชิตข้อสอบ” วิชาคณิตศาสตร ม.3 

อีก 1 เล่ม ในราคาลด 50% (จากราคาปกติ 159 บาท/เลม ลดเหลือ 80 บาท/เลม)   
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รายชื่อและรหัสสนามสอบ  PRE-ม.ต้น  ปีนี้ 

 
 นักเรียนมีสิทธิเลือกสถานที่สอบไดตามความสะดวก โดยนํารายชื่อและรหัสของสนามสอบที่เลือก กรอกและระบายลงในใบสมัคร 
แตสําหรับสนามสอบที่มีเคร่ืองหมายดอกจัน (*) ตอทาย จะจัดสอบภายในเฉพาะนักเรียนของตนเองเทานั้น ดังนั้นนักเรียนที่เรียนอยู
โรงเรียนอื่นจึงเลือกไปสอบ ณ สนามสอบเหลานี้ไมได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูประสานงานสนามสอบนั้นๆ แลว  

  
ชื่อโรงเรียน  รหัส  
เขตกรุงเทพมหานคร 

 
เขตดุสิต 
รร.วชิราวุธวิทยาลัย *................ 150 
รร.สาธิต ม.ราชภัฏสวนสุนันทา *.. 179 
รร.โยนออฟอารค * ................... 183 
รร.ราชินีบน * ........................... 186 
รร.วัดนอยนพคุณ * .................. 192 
รร.เซนตคาเบรียล * .................. 195 
เขตธนบุรี 
รร.วัดอินทาราม * ..................... 103 
รร.ศึกษานารี * ......................... 128 
รร.แสงอรุณ * ........................... 174 
เขตหวยขวาง 

 รร.เตรียมฯ พัฒนาการรัชดา ...... 144 
เขตบางรัก 
รร.อัสสัมชัญบางรัก *................ 135 

 รร.พุทธจักรวิทยา ...................... 160 
เขตสัมพันธวงศ 
รร.ไตรมิตรวิทยาลัย * ............... 145 
รร.กุหลาบวิทยา * .................... 180 
เขตปอมปราบฯ 
รร.สายปญญา *....................... 121 
เขตพญาไท 

 รร.สวนบัว * ............................. 199 
เขตปทุมวัน 
รร.สาธิต มศว.ปทุมวัน * .......... 113 
รร.สีตบุตรบํารุง * ..................... 140 
เขตพระนคร 
รร.วิทยาลัยนาฏศิลป * ............. 185 
เขตตล่ิงชัน 
รร.โพธิสารพิทยากร * ............... 177 
เขตบางกอกนอย 

 รร.มัธยมวัดดุสิตาราม................ 102 
รร.สุวรรณารามวิทยาคม * ........ 137 
เขตบางกะป 
รร.สุขุมนวพันธอุปถัมภฯ * ........ 104 
รร.เทพลีลา *............................ 108 
รร.มัธยมวัดบึงทองหลาง * ........ 139 
รร.บางกะป * ........................... 156 
รร.สาธิต ม.รามคําแหง *............ 161 
เขตบางขุนเทียน 
รร.รัตนโกสินทรฯ บางขุนเทียน * .. 116 

ชื่อโรงเรียน  รหัส  
เขตบางเขน 
รร.สาธิต ม.ราชภัฏพระนคร *.... 118 
รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา * ... 134 
รร.รัตนโกสินทรฯ บางเขน * ...... 141 
เขตพระโขนง 
รร.วชิรธรรมสาธิต * .................. 166 
เขตมีนบุรี 

 รร.สตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ *...... 126 
รร.เศรษฐบุตรบําเพ็ญ * ............ 164 
เขตลาดกระบัง 
รร.เทพศิรินทรรมเกลา *............ 127 
รร.พรตพิทยพยัต * ................... 138 
รร.รัตนโกสินทรฯลาดกระบัง *... 171 
เขตหนองแขม 
รร.กรพิทักษศึกษา * ................. 110 
รร.มัธยมวัดหนองแขม * ........... 198 
เขตบางซื่อ 
รร.โยธินบูรณะ2 * .................... 109 
เขตราชเทวี 
รร.เซนตดอมินิก * .................... 189 
เขตสาทร 
รร.สตรีศรีสุริโยทัย * ................. 129 
รร.วัดสุทธิวราราม * ................. 197 
เขตบางพลัด 
รร.ทิวไผงาม *.......................... 162 
เขตบึงกุม 
รร.นวมินทราชูทิศกรุงเทพ * ...... 143 
เขตจอมทอง 
รร.วัดราชโอรส * ...................... 125 
รร.จินดามณี * ......................... 187 
เขตดอนเมือง 
รร.สีกัน วัฒนานันทฯ * ............ 190 
รร.ดอนเมืองทหารอากาศบํารุง * .. 165 
รร.พระหฤทัยดอนเมือง * .......... 176 
เขตจตุจักร 
รร.สารวิทยา * ......................... 158 
เขตคลองเตย 
รร.สายน้ําผึ้ง * ......................... 119 
เขตดินแดง 
รร.สุรศักดิ์มนตรี * .................... 101 

ชื่อโรงเรียน  รหัส  
เขตสายไหม 
รร.ศิริวัฒนวิทยา * ....................106 

 รร.ฤทธิยะวรรณาลัย ..................117 
รร.ผองสุวรรณวิทยา สายไหม * ..172 
เขตวังทองหลาง 
รร.อุดมศึกษา * ........................147 
รร.บดินทรเดชา(สิงห สิงหเสนี) * ...105 
รร.อิสลามสันติชน * .................114 
เขตสะพานสูง 
รร.เพ็ญสมิทธ * ........................133 
รร.นวมินฯ เตรียมฯ นอมเกลา * ..152 

 รร.ศรีพฤฒา ..............................173 
เขตคลองสามวา 
รร.นวมินฯ สตรีวิทยา 2 *...........136 
เขตสวนหลวง 
รร.สวนรัฐวิทยา *......................114 
รร.เตรียมฯ พัฒนาการ *............115 
เขตหลักส่ี 
รร.ราชวินิตบางเขน * ................193 
เขตบางแค 
รร.ภาษานุสรณบางแค * ...........133 
รร.อัสสัมชัญธนบุรี * .................154 
เขตบางคอแหลม 
รร.ยอแซฟกรุงเทพฯ *................163 
เขตหนองจอก 
รร.มัธยมวัดหนองจอก * ............149 

 * ..169 
เขตวัฒนา 
รร.วัฒนาวิทยาลัย * ..................120 

 รร.เกษมพิทยา...........................123  
เขตลาดพราว 
รร.ลาดปลาเคาพิทยาคม * ........122 
 

ภาคเหนือ 
 
จังหวัดอุทัยธานี 

 รร.อุทัยวิทยาคม ........................201 
รร.การุงวิทยาคม *....................205 
รร.หนองฉางวิทยา * .................254 
รร.บานไรวิทยา * ......................290 
รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย * .....291 
รร.ทัพทันอนุสรณ * ...................296 
รร.พุทธมงคลวิทยา * ................847 

ชื่อโรงเรียน  รหัส  
จังหวัดพิษณุโลก 
รร.พิษณุโลกพิทยาคม * ............ 202 
รร.เฉลิมขวัญสตรี * .................. 203 

 * .. 204 
รร.สวนเมี่ยงวิทยา *.................. 214 
รร.วังโพรงพิทยาคม * ............... 236 
รร.บานกลางพิทยาคม * ........... 253 
รร.วังมะดานพิทยาคม *............ 271 
รร.จานกรอง * .......................... 276 
รร.พรหมพิรามวิทยา * .............. 289 
รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย * ....... 850 
รร.มัธยมสาธิตม.นเรศวร * ........ 859 
จังหวัดกําแพงเพชร 
รร.ขาณุวิทยา * ........................ 206 
รร.กําแพงเพชรพิทยาคม * ........ 207 
รร.คลองขลุงราษฎรรังสรรค * .... 883 
จังหวัดตาก 
รร.สรรพวิทยาคม *................... 208 
รร.เทศบาลวัดชัยชนะสงคราม * .... 265 
รร.ตากพิทยาคม * .................... 280 
รร.เซนตโยเซฟแมระมาด * ........ 283 
รร.เทศบาลวัดมณีไพรสณฑ * ... 294 
รร.อุมผางวิทยาคม * ................ 808 
จังหวัดนครสวรรค 
รร.สตรีนครสวรรค *.................. 210 
รร.ลาดยาววิทยาคม * .............. 222 
รร.ทาตะโกพิทยาคม * .............. 237 
รร.บรรพตพิสัยพิทยาคม *......... 247 
รร.ตาคลีประชาสรรค * ............. 288 
รร.ลาซาลโชติรวีนครสวรรค * .... 856 
จังหวัดพิจิตร 
รร.กําแพงดินพิทยาคม * ........... 205 
รร.พิจิตรพิทยาคม *.................. 215 
รร.บางมูลนากภูมิวิทยาคม *..... 258 
รร.อนุบาลวชิร * ....................... 839 
จังหวัดเพชรบูรณ 
รร.ศรีเทพประชาสรรค * ............ 216 
รร.น้ํารอนวิทยาคม * ................ 223 
รร.วิทยานุกูลนารี *................... 272 
รร.หลมเกาพิทยาคม * .............. 297 
รร.เพชรพิทยาคม * ................... 816 
รร.นิยมศิลปอนุสรณ * .............. 829 
รร.เซนตโยเซฟศรีเพชรบูรณ * .... 891 



บัณฑิตแนะแนว   ระเบียบการสอบ PRE-ม.ต้น (ระบบใหม่) ’59 9 
ชื่อโรงเรียน  รหัส  
จังหวัดสุโขทัย 

 รร.ทุงเสลี่ยมชนูปถัมภ *............ 220 
 รร.สุโขทัยวิทยาคม *................. 224 
รร.สวรรคอนันตวิทยา *............. 225 
รร.ศรีสําโรงชนูปถัมภ * ............. 226 
รร.อุดมดรุณี * .......................... 273 

 รร.เมืองเชลียง * ....................... 854 
รร.หนองปลาหมอวิทยาคม *..... 870 
รร.ทาชัยวิทยา * ....................... 879 
จังหวัดอุตรดิตถ 

 รร.ลับแลศรีวิทยา *................... 212 
รร.อุตรดิตถ * ........................... 227 
รร.อุตรดิตถดรุณี *.................... 228 
รร.พิชัย * ................................. 229 
จังหวัดเชียงราย 
รร.เด็กดีพิทยาคม * .................. 213 
รร.สามัคคีวิทยาคม *................ 242 
รร.พานพิทยาคม * ................... 243 
รร.พานพิเศษพิทยา *................ 244 
รร.เชียงของวิทยาคม *.............. 245 
รร.แมจันวิทยาคม * .................. 246 

 รร.ดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก * .. 266 
รร.อบจ.เชียงราย * ................... 283 
รร.เชียงรายวิทยาคม * .............. 810 
รร.ดํารงราษฎรสงเคราะห *....... 814 
รร.เทิงวิทยาคม *...................... 820 
รร.แมสายประสิทธิ์ศาสตร * ...... 841 
รร.นุชนาถอนุสรณ * ................. 855 
รร.สามัคคีวิทยาคม 2 *............. 863 
รร.เตรียมอุดมฯ พัฒนาการเชียงราย *.. 884 
รร.เทศบาล 6 นครเชียงราย *..... 895 
จังหวัดเชียงใหม 

 รร.ดอยเตาวิทยาคม * ............... 210 
รร.สารสาสนวิเทศเชียงใหม * .... 219 
รร.วัฒโนทัยพายัพ * ................. 231 
รร.ปรินสรอยแยลสวิทยาลัย * ... 233 
รร.มงฟอรตวิทยาลัย * .............. 234 
รร.ดอยสะเก็ดวิทยาคม * .......... 238 
รร.เทพบดินทรวิทยา * .............. 269 
รร.ฝางชนูปถัมภ * .................... 285 
รร.สันทรายวิทยาคม * .............. 299 
รร.ฮอดพิทยาคม *.................... 802 
รร.แมแตง *.............................. 805 
รร.ธรรมราชศึกษา *.................. 813 
รร.เรยีนาเชลีวิทยาลัย * ............ 818 
รร.สันกําแพง * ......................... 822 
รร.เชียงใหมคริสเตียน * ............ 830 
รร.สันปาตองวิทยาคม *............ 837 

 รร.อมกอยวิทยาคม *................ 843 
 รร.นวมินทราชูทิศพายัพ * ......... 852 
รร.ฉือจ้ีเชียงใหม * .................... 857 
รร.พราววิทยาคม * ................... 862 
รร.ยุพราชวิทยาลัย *................. 887 

ชื่อโรงเรียน  รหัส  
จังหวัดแพร 
รร.สองพิทยาคม * .................... 261 
รร.นารีรัตน * ........................... 279 
รร.ลองวิทยา * ......................... 298 
รร.รองกวางอนุสรณ*................ 867 
รร.มวงไขพิทยาคม * ................ 880 
รร.เทพนารี *............................ 885 
จังหวัดแมฮองสอน 
รร.แมลานอยดรุณสิกข * .......... 206 
รร.หองสอนศึกษา *.................. 262 
รร.ปายวิทยาคาร *................... 295 
รร.แมสะเรียง บริพัตรศึกษา * ... 848 
รร.ขุนยวมวิทยา * .................... 865 
จังหวัดนาน 
รร.ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร *............. 249 
รร.สตรีศรีนาน * ....................... 250 
รร.เมืองยมวิทยาคาร * ............. 251 
รร.ทาวังผาพิทยาคม *.............. 252 
รร.นานอย *............................. 268 
รร.สันติสุขพิทยาคม *............... 815 

 รร.นานคริสเตียนศึกษา (มัธยม) * . 825 
รร.สา *.................................... 849 
จังหวัดพะเยา 
รร.จุนวิทยาคม * ...................... 803 
รร.เชียงคําวิทยาคม * ............... 809 
รร.ปยมิตรวิทยา * .................... 835 
รร.งําเมืองวิทยาคม *................ 838 
รร.ภูซางวิทยาคม * .................. 864 
จังหวัดลําปาง 
รร.อัสสัมชัญลําปาง * ............... 209 
รร.เมืองปานพัฒนวิทย *........... 217 
รร.ลําปางกัลยาณี * ................. 263 

 รร.บุญวาทยวิทยาลัย ................ 264 
รร.อรุโณทัย *........................... 275 
รร.เถินวิทยา *.......................... 286 
รร.แมเมาะวิทยา * ................... 836 
รร.ประชาวิทย * ....................... 845 
รร.วังเหนือวิทยา *.................... 858 

 รร.เสริมงามวิทยาคม * ............. 889 
รร.เขลางคนคร * ...................... 892 
จังหวัดลําพูน 
รร.ธีรกานทบานโฮง * ............... 241 

 รร.สวนบุญโญปถัมภลําพูน * .... 281 
รร.จักรคําคณาทร * .................. 800 
รร.อุโมงควิทยาคม *................. 844 
รร.ปาซาง *.............................. 893 
 

ภาคใต 
 
จังหวัดยะลา 
รร.สุขสวัสดิ์วิทยา * .................. 004 

 รร.ธารโตวัฑฒนวิทย *.............. 007 
รร.พัฒนาวิทยา * ..................... 026 
รร.อาสาสุลดินวิทยา *.............. 028 
รร.สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ * ..... 033 
รร.พัฒนาอิสลามวิทยา * .......... 055 

ชื่อโรงเรียน  รหัส  
รร.อุดมศาสนวิทยา * ................059 

 รร.ศรีฟารีดาบารูวิทยา* ............069 
รร.สตรียะลา *..........................301 
รร.เบตง วีระราษฎรประสาน * ...302 
รร.คณะราษฎรบํารุง *...............388 
จังหวัดนราธิวาส 
รร.สุกัญศาสนวิทยา * ...............012 
รร.ดารุสสาลาม * .....................023 
รร.นราธิวาส * ..........................303 
รร.นราสิกขาลัย * .....................304 

 รร.รังผึ้ง * .................................339 
รร.สุไหง-โกลก * .......................366 
รร.อัตตัรกียะหอิสลามียะห *......368 
รร.แสงธรรมวิทยา * ..................397 
จังหวัดปตตานี 
รร.โพธิ์ศีรีราชศึกษา *................002 
รร.ดรุณศาสนวิทยา *................034 
รร.เบญจมราชูทิศ *...................306 
รร.เดชะปตตนยานุกูล * ............307 
รร.สาธิต มอ.ปตตานี * ..............310 
รร.สงเสริมศาสน * ....................326 
จังหวัดสตูล 

 *..006 
รร.อรุณศาสนวิทยามูลนิธิ *.......015 
รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล *.....019 

 รร.สามัคคีอิสลามวิทยา *..........045 
รร.พิมานพิทยาสรรค * ..............311 
รร.สตูลวิทยา * .........................380 
จังหวัดสงขลา 
รร.สงเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ * ..029 
รร.เทศบาล1 (เอ็งเสียงฯ) * ........038 
รร.หาดใหญวิทยาลัย 2 *...........044 
รร.สะบายอยวิทยา *.................049 

 รร.พะตงวิทยามูลนิธิ (มัธยม) * ...071 
รร.นวมินทราชูทิศทักษิณ * ........308 
รร.ศรีนคร * ..............................309 
รร.มหาวชิราวุธ * ......................312 
รร.หาดใหญวิทยาลัย *..............313 
รร.สะเดา ขรรคชัยฯ *................314 
รร.แสงทองวิทยา *....................315 
รร.วรนารีเฉลิม * .......................316 
รร.หาดใหญรัฐประชาสรรค *.....318 
รร.แจงวิทยา * ..........................331 
รร.หาดใหญพิทยาคม *.............338 
รร.สงเสริมศาสนาวิทยามูลนิธ ิ* ....359 
รร.หาดใหญฯ สมบูรณกุลกันยา *..365 
รร.ธิดานุเคราะห * ....................373 
รร.มอ.วิทยานุสรณ *.................386 
รร.พะตงประธานคีรีวัฒน *........389 
จังหวัดชุมพร 
รร.ทาแซะรัชดาภิเษก * .............037 
รร.ศรียาภัย *............................323 
รร.ละแมวิทยา * .......................336 
รร.สวนศรีวิทยา * .....................369 
รร.นิรมลชุมพร * .......................377 

ชื่อโรงเรียน  รหัส  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
รร.ทุงสงวิทยา *........................ 010 
รร.บางขันวิทยา * ..................... 017 

 รร.นบพิตําวิทยา * .................... 021 
รร.เฉลิมราชประชาอุทิศ * ......... 024 
รร.ทุงใหญวิทยาคม *................ 041 
รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย * ....... 043 
รร.นาบอน *............................. 047 

 รร.เชียรใหญ *.......................... 074 
รร.ประสาธนราษฎรบํารุง * ....... 081 
รร.เฉลิมพระเกียรติฯ * .............. 320 
รร.สิชลคุณาธารวิทยา *............ 327 

 รร.เบญจมราชูทิศ ...................... 328 
รร.กัลยาณีศรีธรรมราช *........... 329 
รร.สตรีปากพนัง *..................... 330 
รร.พรหมคีรีพิทยาคม * ............. 337 
รร.ปากพนัง * ........................... 342 
รร.ชะอวดวิทยาคาร * ............... 349 
รร.ทุงสง * ................................ 367 
รร.สตรีทุงสง *.......................... 374 
รร.ทาศาลาประสิทธิ์ศึกษา * ..... 378 
จังหวัดพัทลุง 
รร.ควนขนุน *........................... 009 
รร.ตะโหมด * ........................... 018 

 รร.อุดมวิทยายน * .................... 332 
 รร.พัทลุง * ............................... 341 
 รร.ปาบอนพิทยาคม * ............... 343 
รร.หารเทารังสีประชาสรรค * ........ 399 
จังหวัดสุราษฎรธานี 

 รร.ทาชนะ * ............................. 005 
 รร.คลองฉนวนวิทยา * .............. 020 
รร.พระแสงวิทยา * ................... 025 

 รร.สุราษฎรธานี 2 * .................. 032 
รร.บานนาสาร * ....................... 321 
รร.สุราษฎรธานี * ..................... 345 
รร.สุราษฎรพิทยา * .................. 346 
รร.เกาะสมุย * .......................... 355 
รร.เมืองสุราษฎรธานี *.............. 372 
จังหวัดภูเก็ต 
รร.ขจรเกียรติศึกษา *................ 024 
รร.ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา * . 035 

 รร.กะทูวิทยา * ......................... 078 
รร.สตรีภูเก็ต *.......................... 334 
รร.ภูเก็ตวิทยาลัย * ................... 351 
รร.เฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ต * ..... 392 
จังหวัดกระบี่ 
รร.สินปุนคุณวิชญ * ................. 070 

 รร.เหนือคลองประชาบํารุง *...... 325 
รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ *. 340 
รร.อํามาตยพานิชนุกูล * ........... 352 
รร.อาวลึกประชาสรรค * ........... 353 
จังหวัดตรัง 
รร.หาดสําราญวิทยาคม * ......... 027 
รร.รัษฎานุประดิษฐอนุสรณ * .... 030 
รร.ปญญาวิทย * ...................... 040 
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ชื่อโรงเรียน  รหัส  
รร.สามัคคีศึกษา *.................... 300 
รร.ทุงหนองแหงประชาสรรค * ...... 350 
รร.ปะเหลียนผดุงศิษย *............ 357 
รร.สวัสดิ์รัตนาภิมุข * ................ 358 
รร.รัษฎา * ............................... 387 
รร.หวยยอด * ........................... 393 
รร.สภาราชินี * ......................... 396 
จังหวัดพังงา 
รร.เกาะยาววิทยา * .................. 003 
รร.ดีบุกพังงาวิทยายน * ............ 360 
รร.ตะกั่วปา เสนานุกูล *............ 362 
รร.ทายเหมืองวิทยา * ............... 384 
จังหวัดระนอง 

 รร.พิชัยรัตนาคาร....................... 364 
 

ภาคอีสาน 
 
จังหวัดอุดรธานี 
รร.สตรีราชินูทิศ * ..................... 401 
รร.เซนตเมรี่ * ........................... 412 
รร.กุดจับประชาสรรค * ............. 740 
รร.อุดรพิทยานุกูล * .................. 744 
รร.อุดรพัฒนาการ * .................. 777 
รร.กุมภวาป *........................... 790 
รร.สรางคอมวิทยา * ................. 929 
รร.ตาดทองพิทยาคม * ............. 954 
จังหวัดหนองบัวลําภู 
รร.กุดดินจ่ีพิทยาคม * ............... 432 
รร.สุวรรณคูหาพิทยาสรรค *...... 726 
รร.คําแสนวิทยาสรรค *............. 728 
รร.หนองบัวพิทยาคาร * ............ 741 

 * .. 903 
รร.โนนสังวิทยาคาร *................ 946 
จังหวัดขอนแกน 
รร.กัลยาณวัตร * ...................... 408 
รร.ชุมแพศึกษา * ...................... 409 
รร.เทพศิรินทรขอนแกน * .......... 413 
รร.มัญจาศึกษา * ..................... 448 
รร.ขามแกนนคร *..................... 450 
รร.แกนนครวิทยาลัย * .............. 466 
รร.น้ําพองศึกษา * .................... 712 
รร.หนองสองหองวิทยา *........... 716 
รร.หนองนาคําวิทยาคม *.......... 727 
รร.ขอนแกนวิทยายน *.............. 748 

 * .. 767 
 รร.สาธิต ศึกษาศาสตร มข *. .... 781 
รร.เวียงนครวิทยาคม *.............. 942 
รร.พล * ................................... 967 
รร.บานกุดกวางประชาสรรค *... 975 
รร.อมตวิทยา *......................... 981 
รร.น้ําพองพัฒนาศึกษา * .......... 997 
จังหวัดเลย 
รร.ภูกระดึงวิทยาคม *............... 099 
รร.เลยพิทยาคม *..................... 416 
รร.ศรีสองรักษวิทยา * ............... 447 

ชื่อโรงเรียน  รหัส  
รร.ศรีสงครามวิทยา * ............... 900 
จังหวัดสกลนคร 
รร.สกลราชวิทยานุกูล * ............ 417 
รร.พังโคนวิทยาคม * ................ 420 
รร.สวางแดนดิน * .................... 443 

 รร.สกลนครพัฒนศึกษา * ......... 730 
รร.เตรียมฯภาค ตอ.เฉียงเหนือ * .. 751 
รร.ธาตุนารายณวิทยา *............ 753 
รร.แวงพิทยาคม * .................... 793 
รร.หนองหลวงศึกษา *.............. 795 
รร.ภูดินแดงวิทยา * .................. 949 
รร.เซนตโยเซฟทาแร * .............. 976 
จังหวัดอํานาจเจริญ 
รร.อํานาจเจริญ * ..................... 451 
รร.ลือวิทยาคม * ...................... 452 
รร.หัวตะพานวิทยาคม * ........... 484 
จังหวัดอุบลราชธานี 

 รร.เบ็ญจะมะมหาราช................ 425 
รร.นารีนุกูล * ........................... 426 
รร.น้ํายืนวิทยา * ...................... 429 
รร.ศรีปทุมพิทยาคาร *.............. 431 
รร.วิจิตราพิทยา *..................... 433 
รร.มัธยมตระการพืชผล *.......... 435 

 รร.เดชอุดม ............................... 438 
รร.อัสสัมชัญอุบลราชธานี * ...... 442 
รร.นาจะหลวย *....................... 456 
รร.โพธิ์ไทรพิทยาคาร * ............. 707 
รร.ไผใหญศึกษา *.................... 729 

 รร.ลือคําหาญวารินชําราบ * ..... 752 
รร.ทาโพธิ์ศรีพิทยา *................. 764 

 รร.พิบูลมังสาหาร * .................. 784 
รร.ศรีเมืองวิทยาคาร * .............. 985 
จังหวัดหนองคาย 
รร.หนองคายวิทยาคาร * .......... 405 
รร.ปทุมเทพวิทยาคาร * ............ 422 
รร.ชุมพลโพนพิสัย * ................. 731 
รร.วังมวงพิทยาคม * ................ 743 
รร.เซนตปอลหนองคาย *.......... 965 
จังหวัดบึงกาฬ 
รร.เจ็ดสีวิทยาคาร *.................. 419 
รร.บึงกาฬ * ............................. 424 
รร.เซกา * ................................ 736 
รร.โพนทองประชาสรรค * ......... 792 
จังหวัดกาฬสินธุ 
รร.เขาวงพิทยาคาร * ................ 434 
รร.กมลาไสย * ......................... 441 

 รร.กาฬสินธุพิทยาสรรพ............. 444 
รร.อนุกูลนารี *......................... 445 
รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย * .... 449 
รร.สหัสขันธศึกษา * ................. 461 
รร.นิคมกฺฉินารายณ หมู 2 * ...... 475 
รร.นาไครพิทยาสรรพ *............. 705 
รร.ทาคันโทวิทยาคาร *............. 714 
รร.รองคํา * .............................. 715 

ชื่อโรงเรียน  รหัส  
รร.บัวขาว * ..............................749 
รร.เหลากลางวิทยาคม * ...........755 
รร.สมเด็จพิทยาคม * ................782 
รร.หวยผึ้งพิทยา * .....................788 
จังหวัดนครพนม 
รร.โพนสวรรคราษฎรพัฒนา *....093 
รร.อุดมพัฒนศึกษา * ................404 
รร.นาแกสามัคคีวิทยา * ............439 

 รร.ปยะมหาราชาลัย...................453 
รร.นครพนมวิทยาคม *..............458 
รร.ธาตุพนม * ...........................775 
รร.นาหวาพิทยาคม * ................911 
จังหวัดมุกดาหาร 
รร.ดงหลวงวิทยา *....................402 
รร.มุกดาหาร *..........................459 
รร.คําสรอยพิทยาสรรค * ...........766 
รร.ดอนตาลวิทยา *...................772 
รร.นวมินทราชูทิศอีสาน *..........968 
รร.ผึ่งแดดวิทยาคาร * ...............979 
จังหวัดมหาสารคาม 
รร.เสือโกกวิทยาสรรค *.............096 
รร.สาธิต ม.มหาสารคาม * ........428 

 รร.สารคามพิทยาคม * ..............465 
รร.บรบือ *................................474 
รร.บรบือวิทยาคาร * .................492 
รร.ผดุงนารี * ............................709 
รร.เชียงยืนพิทยาคม * ...............756 
รร.วาปปทุม * ...........................768 
รร.มิตรภาพ * ...........................780 
จังหวัดยโสธร 
รร.สอนแกววองไววิทยา *..........084 

 รร.ยโสธรพิทยาคม.....................467 
รร.คอวังวิทยาคม * ...................704 
รร.คําเขื่อนแกวชนูปถัมภ............713 
รร.ทรายมูลวิทยา * ...................717 
รร.กุดชุมวิทยาคม * ..................718 
รร.มหาชนะชัยวิทยาคม *..........759 
รร.ยโสธรพิทยาสรรค * ..............769 
รร.เลิงนกทา * ..........................789 
รร.ตระกูลประเทืองวิทยาคม * ...799 
รร.ดงมะไฟพิทยาคม * ..............934 
รร.เมืองกลางประชานุกูล * ........948 
รร.ปาติ้ววิทยา * .......................962 
จังหวัดรอยเอ็ด 

 รร.สตรีศึกษา.............................469 
รร.รอยเอ็ดวิทยาลัย * ................470 
รร.เสลภูมิพิทยาคม * ................472 
รร.มวงลาดวิทยาคาร * .............721 
รร.เฉลิมพระเกียรติฯ รอยเอ็ด * ..723 
รร.ศรีสมเด็จพิมพพัฒนาวิทยา * ...738 
รร.เมืองสรวงวิทยา * .................746 
รร.โพนทองพัฒนาวิทยา * .........747 

ชื่อโรงเรียน  รหัส  
รร.จันทรุเษกษาอนุสรณ * ......... 757 
รร.พนมไพรวิทยาคาร *............. 765 
รร.สุวรรณภูมิพิทยไพศาล *....... 770 
รร.หนองผึ้งวิทยาคาร * ............. 952 
รร.เมยวดีพิทยาคม * ................ 969 
จังหวัดนครราชสีมา 
รร.โนนไทยคุรุอุปถัมภ 2 * ......... 092 
รร.หนองบุนนากพิทยาคม * ...... 097 
รร.สุรนารีวิทยา 2 *................... 407 
รร.มัธยมดานขุนทด * ............... 455 
รร.เทพารักษราชวิทยาคม *....... 475 

 รร.ราชสีมาวิทยาลัย .................. 480 
รร.โคราชพิทยาคม * ................. 487 
รร.โนนสูงศรีธานี *.................... 719 
รร.สีคิ้วสวัสดิ์ผดุงวิทยา * .......... 760 
รร.มหิศราธิบดี *....................... 771 
รร.หินดาดวิทยา * .................... 932 
รร.สุรธรรมพิทักษ *................... 957 
รร.พงษศิริวิทยา *..................... 966 
รร.โนนไทยคุรุอุปถัมภ * ............ 974 
รร.อัสสัมชัญนครราชสีมา * ....... 977 
รร.บัวใหญ * ............................ 990 
จังหวัดชัยภูมิ 
รร.เกษตรสมบูรณวิทยาคม *..... 414 
รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล *............... 488 
รร.บําเหน็จณรงควิทยาคม * ..... 489 
รร.หนองบัวแดงวิทยา * ............ 733 
รร.บานเปาวิทยา * ................... 739 
รร.คอนสวรรค * ....................... 776 

 รร.ภูเขียว * .............................. 794 
รร.แกงครอวิทยา * ................... 797 
จังหวัดบุรีรัมย 
รร.ลําดวนพิทยาคม * ............... 087 
รร.กระสังพิทยาคม * ................ 421 
รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย * 454 
รร.ละหานทรายรัชดาภิเษก * .... 460 

 รร.บุรีรัมยพิทยาคม * ................ 491 
รร.แคนดงพิทยาคม * ............... 495 
รร.ธารทองพิทยาคม * .............. 703 
รร.พระครูพิทยาคม * ................ 758 
รร.สตึก * ................................. 773 
รร.พุทไธสง *............................ 783 
รร.หนองหงสพิทยาคม * ........... 951 
รร.ประโคนชัยพิทยาคม *.......... 978 
จังหวัดศรีสะเกษ 
รร.ตะเคียนวิทยา * ................... 098 
รร.ขุขันธราษฎรบํารุง * ............. 471 
รร.สตรีสิริเกศ * ........................ 496 
รร.กันทรลักษวิทยา * ................ 497 
รร.ปรางคกู *............................ 498 
รร.บึงมะลูวิทยา *..................... 708 
รร.ราษีไศล * ............................ 710 



บัณฑิตแนะแนว   ระเบียบการสอบ PRE-ม.ต้น (ระบบใหม่) ’59 11 
ชื่อโรงเรียน  รหัส  
รร.กระแชงวิทยา * .................... 761 

 รร.ศรีสะเกษวิทยาลัย................. 774 
รร.กําแพง *.............................. 778 
รร.ภูสิงหประชาเสริมวิทย * ....... 910 
รร.ขุนหาญวิทยาสรรค *............ 917 
รร.เฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ * .. 922 
รร.สมปอยพิทยาคม *............... 964 
รร.โนนกระสังวิทยาคม * ........... 980 
รร.คลีกลิ้งพัฒนาทร * ............... 982 
รร.กันทลักษวิทยาคม *............. 991 
จังหวัดสุรินทร 
รร.สังขะ * ................................ 403 
รร.ทาตูมประชาเสริมวิทย * ....... 485 
รร.ประสาทวิทยาคาร * ............. 490 
รร.สําโรงทาบวิทยาคม * ........... 493 

 รร.สุรวิทยาคาร ......................... 499 
 รร.สิรินธร.................................. 701 
 รร.ศีขรภูมิพิสัย * ...................... 779 
รร.พนมดงรักวิทยา * ................ 921 
รร. สวายวิทยาคาร * ................ 941 
รร.เทพอุดมวิทยา *................... 987 
รร.วีรวัฒนโยธิน * ..................... 998 
 

ภาคตะวันออก 
 
จังหวัดปราจีนบุรี 
รร.มารีวิทยากบินทรบุรี * .......... 511 
รร.ปราจิณราษฎรอํารุง *........... 518 
รร.ประจันตราษฎรบํารุง * ......... 520 
รร.สายมิตรศึกษา * .................. 537 
รร.มณีเสวตอุปถัมภ * ............... 545 
รร.เตรียมฯ นอมเกลากบินทรบุรี*551 
รร.มารีวิทยา *.......................... 564 
จังหวัดสระแกว 
รร.วัฒนานคร * ........................ 503 
รร.ทาเกษมพิทยา * .................. 541 
รร.สําเร็จวิทยา *....................... 549 
รร.วังน้ําเย็นวิทยา * .................. 592 
จังหวัดนครนายก 
รร.นครนายกวิทยาคม *............ 516 
รร.บานนา นายกวิทยากร * ....... 517 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 รร.ดัดดรุณี................................ 501 
 รร.วัดโสธรวรารามวรวิหาร ......... 508 
รร.มัธยมพระราชทานนายาว * .. 525 
รร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 * ....... 527 
รร.กาญจนาภิเษกฯ ฉะเชิงเทรา *.. 548 
รร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์ * .......... 554 
รร.มารดานฤมล *..................... 580 
จังหวัดจันทบุรี 

 รร.เบญจมราชูทิศ * .................. 504 
 รร.ศรียานุสรณ * ...................... 505  

ชื่อโรงเรียน  รหัส  
รร.แหลมสิงหวิทยาคม * ........... 529 
รร.ทาใหมฯ * ........................... 566 
รร.ขลุงรัชดาภิเษก * ................. 567 
รร.ลาซาลจันทบุรีฯ * ................ 591 
รร.เบญจมานุสรณ *................. 593 
รร.สตรีมารดาพิทักษ * ............. 596 
จังหวัดชลบุรี 
รร.สิงหสมุทร *......................... 506 

 รร.ชลกันยานุกูล ....................... 507 
 รร.เทศบาลอินทปญญา............. 513 
รร.สาธิตอุดมศึกษา * ............... 514 
รร.ผินแจมวิชาสอน *................ 540 
รร.อัสสัมชัญศรีราชา *.............. 546 
รร.เมรี่อิมมาคูเลตคอนแวนต * ..... 549 
รร.บอทองวงษจันทรวิทยา *...... 552 
รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย * ....... 582 
รร.สวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี * 586 
รร.วัฒนานุศาสน * ................... 588 
จังหวัดระยอง 
รร.ระยองวิทยาคม * ................. 524 
รร.สุนทรภูพิทยา *.................... 526 
รร.บานฉาง “กาญจนกุลวิทยา” *. 538 
รร.มัธยมตากสินระยอง * .......... 557 
รร.ปลวกแดงพิทยาคม * ........... 572 
รร.เฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง *....... 584 
รร.อรวินวิทยา * ....................... 589 
จังหวัดตราด 

 รร.ตราษตระการคุณ *.............. 528 
รร.สตรีประเสริฐศิลป * ............. 530 
รร.บอไรวิทยาคม * ................... 559 
จังหวัดสมุทรปราการ 
รร.ศรีวิทยาปากน้ํา * ................ 510 
รร.นวมินฯ สวนกุหลาบฯ สมุทรปราการ * 515 
รร.ราชประชาสมาสัย *............. 523 
รร.ราชวินิตบางแกว * ............... 532 
รร.อาษาวิทยา *....................... 535 

 รร.สมุทรปราการ....................... 544 
รร.สุขเจริญผล *....................... 553 
รร.สิริศึกษา *........................... 562 
รร.อํานวยวิทย *....................... 568 
รร.ปทุมคงคา สมุทรปราการ *... 574 
รร.ศิริวิทยา * ........................... 579 
รร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ *..... 581 
รร.เทพศิริทรสมุทรปราการ * ..... 590 
รร.บางบอวิทยาคม *................ 598 
 

ภาคกลาง 
 

จังหวัดปทุมธานี 
รร.สาธิต ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ * ... 630 
รร.ธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม *..... 643 

 รร.ปทุมวิไล * ........................... 650 
 รร.ธัญบุรี * .............................. 651 

ชื่อโรงเรียน  รหัส  
รร.อุดมวิทยา * .........................653 
รร.นวมินทรสวนกุหลาบปทุมฯ * 668 
รร.สายปญญารังสิต * ...............696 
รร.หอวัง ปทุมธานี *..................959 
รร.สวนกุหลาบฯรังสิต *.............986 
จังหวัดนครปฐม 
รร.บางเลนวิทยา * ....................621 
รร.พระปฐมวิทยาลัย * ..............652 
รร.วัดหวยจรเขวิทยาคม * .........670 
รร.พระปฐมวิทยาลัย 2 * ...........698 
รร.สาธิต ม.ศิลปากร *...............908 
รร.สาธิต ม.ราชภัฏนครปฐม *....913 
จังหวัดสมุทรสาคร 
รร.เทศบาลออมนอย * ..............627 
รร.เทศบาลบานมหาชัย (อนุกูลราษฎร) * ..657 

 รร.สมุทรสาครบูรณะ * ..............658 
รร.สมุทรสาครวิทยาลัย *...........924 
รร.วัดธรรมจริยาภิรมย * ............971 
จังหวัดราชบุรี 
รร.ราชโบริกานุเคราะห * ...........601 

 รร.สายธรรมจันทร ....................603 
รร.นารีวุฒิ * .............................606 
รร.นารีวิทยา * ..........................656 
รร.รัตนราษฎรบํารุง * ................673 
รร.เบญจมราชูทิศ *...................675 
รร.ดรุณาราชบุรี * .....................687 
จังหวัดกาญจนบุรี 
รร.หนองรีประชานิมิต * .............604 
รร.บอพลอยรัชดาภิเษก * ..........611 
รร.วีรศิลป *..............................612 
รร.ประชามงคล *......................622 
รร.วิสุทธรังษี * ..........................665 
รร.เฉลิมพระเกียรติฯ *...............935 
รร.ทามะกาวิทยาคม * ..............939 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
รร.กุยบุรีวิทยา * .......................605 
รร.พัฒนศาสนวิทยา *...............616 
รร.อรุณวิทยา *.........................655 
รร.ชัยเกษมวิทยา * ...................677 
รร.รักษวิทยา (หนาคายธนะรัชต) * 697 
จังหวัดเพชรบุรี 

 รร.พรหมานุสรณ * ....................618 
รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย *........628 
รร.บานลาดวิทยา *...................682 
รร.เบญจมเทพอุทิศ * ................923 
รร.ชะอําคุณหญิงเนื่องบุรี *........944 
รร.อรุณประดิษฐ * ....................955 
จังหวัดสมุทรสงคราม 
รร.ถาวรานุกูล * ........................691 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
รร.สงวนหญิง *.........................619 
รร.กรรณสูตศึกษาลัย * .............626 

ชื่อโรงเรียน  รหัส  
รร.สหวิทยบริหารธุรกิจ *........... 641 
รร.สองพ่ีนองวิทยา *................. 679 
รร.สามชุกรัตนโภคาราม *......... 690 
รร.บรรหารแจมใสวิทยา 3 * ...... 940 
รร.ธรรมโชติศึกษาลัย * ............. 996 
จังหวัดชัยนาท 

 รร.ชัยนาทพิทยาคม * ............... 632 
รร.หันคาพิทยาคม * ................. 695 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
รร.บางซายวิทยา * ................... 633 

 รร.จอมสุรางคอุปถัมภ ............... 635 
รร.เสนา เสนาประสิทธิ์ * ........... 662 
รร.จิระศาสตรวิทยา * ............... 672 
รร.วิเชียรกลิ่นสุคนธอุปถัมภ *.... 688 
รร.สาธิต ม.ราชภัฏอยุธยา * ...... 919 
จังหวัดลพบุรี 
รร.เฉลิมพระเกียรติฯ ลพบุรี * .... 607 
รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรี *.. 609 

* . 613 
รร.พิบูลวิทยาลัย * .................... 638 

 รร.ชัยบาดาลวิทยา ................... 639 
รร.วินิตศึกษา * ........................ 640 
รร.พัฒนานิคม *....................... 648 

 *.. 654 
รร.โคกกระเทียมวิทยาลัย * ....... 674 
รร.พระนารายณ * .................... 678 

 *.. 685 
รร.สาธิต ม.ราชภัฏเทพสตรี * .... 916 
จังหวัดสระบุรี 
รร.เทพศิรินทรพุแค *................. 620 

 รร.สระบุรีวิทยาคม .................... 642 
รร.เสาไหวิมลวิทยานุกูล * ......... 644 
รร.หินกองวิทยาคม * ................ 904 
รร.โคกกระทอนกิติวุฒิฯ *.......... 925 
จังหวัดสิงหบุรี 

 รร.สิงหบุรี ................................. 646 
รร.อินทรบุรี * ........................... 680 
รร.คายบางระจันวิทยาคม * ...... 681 
จังหวัดอางทอง 
รร.ปาโมกขวิทยาภูมิ * .............. 645 

 รร.อางทองปทมโรจนฯ ............... 649 
รร.สตรีอางทอง *...................... 683 
รร.โพธิ์ทองจินดามณี * ............. 905 
จังหวัดนนทบุรี 
รร.กสิณธร (เซนตปเตอร) * ....... 602 

 รร.ศรีบุณยานนท....................... 660 
 รร.วัดเขมาภิรตาราม * .............. 661 
รร.สวนกุหลาบนนทบุรี * ........... 907 
รร.ชลประทานวิทยา * .............. 914 
รร.สตรีนนทบุรี *....................... 938 
รร.นวมินฯ หอวังนนทบุรี *......... 960  

 
ยังมี “สนามสอบ” อีกหลายแห่งที่เพ่ิงแจ้งเพ่ิมเติมภายหลัง จึงไม่มีรายช่ือและรหัส พิมพ์ลงในเล่มนี้ 
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รายชื่อและรหัสโรงเรียนมัธยมต้นทั่วประเทศ 

 
 ให้นักเรียนตรวจดู “รหัสโรงเรียนของตน” จากรายชื่อข้างล่างนี้ แล้วนําไปกรอกและระบายลงในใบสมัคร
อนึ่ง หากโรงเรียนของท่านไม่มีรายชื่อพิมพ์ไว้ในนี้ ให้ใช้ “รหัสโรงเรียนอื่นๆ” ของเขตหรือจังหวัดนั้นๆ แทน 
 
ช่ือโรงเรียน รหัส  
กรุงเทพมหานคร 

 
เขตดุสิต   

รร. มัธยมวัดเบญจมบพิตร ...........101101 
รร. วัดราชาธิวาส ........................101102 
รร. โยธินบูรณะ ...........................101103 
รร. วัดนอยนพคุณ .......................101104 
รร. ราชวินิต มัธยม ......................101105 
รร. จิตรลดา................................101106 
รร. เซนตฟรังซิสซาเวียรคอนแวนต 101107 
รร. เซนตคาเบรียล.......................101108 
รร. ราชินีบน................................101109 
รร. วชิราวุธวิทยาลัย ....................101110 
รร. สาธิต ม.ราชภัฏสวนสุนันทา.......101116 
รร. โยนออฟอารค........................101117 
รร. กันตะบุตร .............................101121 
รร. อื่นๆ (ของเขตดุสิต) ................101199 
 

เขตธนบุรี   
รร. วัดอินทาราม..........................102101 
รร. ศึกษานารี..............................102102 
รร. มัธยมวัดดาวคนอง.................102103 
รร. ธนบุรีวรเทพีพลารักษ..............102104 
รร. ซางตาครูสคอนแวนท............. 102105 
รร. ซางตาครูสศึกษา................... 102107 
รร. แสงอรุณ............................... 102108 
รร. สาธิต ม.ราชภัฏสมเด็จเจาพระยา .102109 
รร. อื่นๆ (ของเขตธนบุรี)............... 102199 
 

เขตบางกอกใหญ   
รร. ทวีธาภิเศก ............................103101 
รร. วัดประดูในทรงธรรม...............103102 
รร. ฤทธิณรงครอน.......................103103 
รร. เสสะเวชวิทยา .......................103104 
รร. สายประสิทธ์ิวิทยา .................103106 
รร. อื่นๆ (ของเขตบางกอกใหญ) ...103199 
 

เขตบางรัก   
รร. พุทธจักรวิทยา .......................104101 
รร. สตรีวัดมหาพฤฒาราม ...........104102 
รร. อัสสัมชัญบางรัก ....................104103 
รร. เซนตโยเซฟคอนแวนต ............104104 
รร. กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ......104106 
รร. อัสสัมชัญศึกษา .....................104107 
รร. อัสสัมชัญคอนแวนต ..............104108 
รร. อื่นๆ (ของเขตบางรัก) .............104199 
 

เขตปทุมวัน   
รร. เตรียมอุดมศึกษา ...................105101 
รร. มาแตรเดอีวิทยาลัย................105102 
รร. สีตบุตรบํารุง..........................105103 
รร. พระมหาไถศึกษา ...................105105 
รร. สาธิตจุฬาลงกรณฯ ................105106 
รร. สาธิต มศว.ปทุมวัน................105107 
รร. อื่นๆ (ของเขตปทุมวัน)............105199  

เขตปอมปราบฯ   
รร. เทพศิรินทร ............................106101 
รร. วัดสระเกศ.............................106102 
รร. สายปญญา ...........................106103 
รร. อื่นๆ (ของเขตปอมปราบฯ)......106199  

เขตพญาไท   
รร. สามเสนวิทยาลัย....................107101 
รร. อื่นๆ (ของเขตพญาไท)............107199 

ช่ือโรงเรียน รหัส  
เขตพระนคร   

รร. เบญจมราชาลัย..................... 108101 
รร. มัธยมวัดมกุฎกษัตริย..............108102 
รร. วัดบวรนิเวศ...........................108103 
รร. วัดราชบพิธ............................108104 
รร. วัดสังเวช............................... 108105 
รร. สตรีวิทยา.............................. 108106 
รร. สวนกุหลาบวิทยาลัย.............. 108107 
รร. ราชินี.....................................108108 
วิทยาลัยนาฏศิลป.......................108109 
รร. อื่นๆ (ของเขตพระนคร)........... 108199 
 

เขตยานนาวา   
รร. เจาพระยาวิทยาคม................ 109101 
รร. นนทรีวิทยา............................109102 
รร. พระแมมารี............................ 109104 
รร.สารสาสนเอกตรา................... 109107 
รร. อื่นๆ (ของเขตยานนาวา).........109199 
 

เขตสัมพันธวงศ   
รร. ไตรมิตรวิทยาลัย.................... 110101 
รร. กุหลาบวิทยา......................... 110102 
รร. อื่นๆ (ของเขตสัมพันธวงศ)...... 110199 
 

เขตตลิ่งชัน   
รร. โพธิสารพิทยากร.................... 111102 
รร. มหรรณพาราม....................... 111103 
รร.ทีปงกรวิทยาพัฒน (วัดนอยใน)...111104 
รร. สุวรรณพลับพลาพิทยาคม...... 111105 
รร.อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย ...111106 
รร. อื่นๆ (ของเขตตลิ่งชัน).............111199 
 

เขตบางกอกนอย   
รร. ชิโนรสวิทยาลัย...................... 112101 
รร. วัดนายโรง............................. 112102 
รร. สตรีวัดระฆัง.......................... 112103 
รร. สุวรรณารามวิทยาคม............. 112104 
รร. สวนอนันต............................. 112105 
รร. มัธยมวัดดุสิตาราม.................112110 
รร. อนุชนบางกอกนอย ................ 112111 
รร. อื่นๆ (ของเขตบางกอกนอย).... 112199  

เขตบางกะป   
รร. เทพลีลา................................ 113101 
รร. บางกะป................................ 113103 
รร. มัธยมวัดบึงทองหลาง............. 113104 
รร. สาธิต ม.รามคําแหง............... 113105 
รร. พระมารดานิจจานุเคราะห...... 113109 
รร.มัธยมบานบางกะป ................ 113110 
รร. อื่นๆ (ของเขตบางกะป)...........113199 
 

เขตบางขุนเทียน   
รร. พิทยาลงกรณพิทยาคม........... 114101 
รร. รัตนโกสินทรฯ บางขุนเทียน..... 114103 
รร. เตรียมอุดมศึกษา ทวีธาภิเศก 2114105 
รร. จารุวัฒนานุกูล..... ................. 114107 
รร. อื่นๆ (ของเขตบางขุนเทียน)..... 114199 
 

เขตบางเขน   
รร. รัตนโกสินทรสมโภชบางเขน.... 115102 
รร. ปราโมชวิทยารามอินทรา........ 115103 
รร. สาธิต ม.ราชภัฏพระนคร......... 115104 
รร. อื่นๆ (ของเขตบางเขน)............115199 

ช่ือโรงเรียน รหัส  
เขตพระโขนง   

รร. พระโขนงพิทยาลัย..................116101 
รร. วชิรธรรมสาธิต....................... 116102 
รร. อื่นๆ (ของเขตพระโขนง)..........116199 
 

เขตภาษีเจริญ   
รร.จันทรประดิษฐารามวิทยาคม...117101 
รร. ไชยฉิมพลีวิทยาคม................ 117102 
รร. วัดนวลนรดิศ......................... 117103 
รร. วัดรางบัว...............................117104 
รร. สตรีวัดอัปสรสวรรค................ 117105 
รร. เซนตปเตอร ธนบุรี ................. 117110 
รร. อื่นๆ (ของเขตภาษีเจริญ)........ 117199 
 

เขตมีนบุรี   
รร.เศรษฐบุตรบําเพ็ญ................. 118101 
รร. สตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ........... 118102 
รร.มีนประสาทวิทยา ................... 118103 
รร. อื่นๆ (ของเขตมีนบุรี).............. 118199 
 

เขตราษฎรบูรณะ   
รร.แจงรอนวิทยา.........................119101 
รร. บางปะกอกวิทยาคม...............119102 
รร. บูรณะศึกษา.......................... 119105 
รร. อื่นๆ (ของเขตราษฎรบูรณะ)....119199 
 

เขตลาดกระบัง   
รร.พรตพิทยพยัต........................ 120101 
รร. เทพศิรินทรรมเกลา................. 120102 
รร. รัตนโกสินทรฯ ลาดกระบัง....... 120103 
รร. มาเรียลัย............................... 120104 
รร. อื่นๆ (ของเขตลาดกระบัง)....... 120199 
 

เขตหนองแขม   
รร. มัธยมวัดหนองแขม................ 121102 
รร.กรพิทักษศึกษา ...................... 121104 
รร. อื่นๆ (ของเขตหนองแขม)........ 121199 
 

เขตหนองจอก   
รร.มัธยมวัดหนองจอก................. 122101 
รร. เซนตเทเรซา...........................122102 
รร. บดินทรเดชา 4....................... 122103 
รร.หนองจอกพิทยานุสรณมัธยม .. 122104 
รร. อื่นๆ (ของเขตหนองจอก)........ 122199 
 

เขตหวยขวาง   
รร.เตรียมฯ พัฒนาการรัชดา ........ 123102 
รร. จันทรหุนบําเพ็ญ.................... 123104 
รร. ดลวิทยา................................123106 
รร. อื่นๆ (ของเขตหวยขวาง)......... 123199 
 

เขตบางซ่ือ   
รร.ศีลาจารพิพัฒน...................... 124101 
รร.โยธินบูรณะ 2 ........................ 124102 
รร. ผะดุงศิษยพิทยา.................... 124103 
เทคโนฯ พระนครเหนือ.................124104 
รร. ราชนันทาจารยสามเสน 2....... 124105 
รร. อื่นๆ (ของเขตบางซื่อ)............. 124199 

ช่ือโรงเรียน รหัส  
เขตราชเทวี  

รร.ศรีอยุธยา...............................125101 
รร. สันติราษฎรวิทยาลัย...............125102 
รร. มักกะสันพิทยา...................... 125103 
รร. เซนตดอมินิก......................... 125104 
รร. อํานวยศิลป........................... 125106 
รร. อื่นๆ (ของเขตราชเทวี)............ 125199  

เขตสาทร  
รร.ยานนาเวศวิทยาคม................ 126101 
รร. วัดสุทธิวราราม...................... 126102 
รร. สตรีศรีสุริโยทัย.......................126103 
รร. นิพัทธวิทยา........................... 126105 
รร. เซนตหลุยสศึกษา...................126106 
รร. อัสสัมชัญพณิชยการ.............. 126107 
รร.โกศลภัทรวิทย........................ 126108 
รร. อื่นๆ (ของเขตสาธร)................126199  

เขตบางพลัด  
รร.วัดบวรมงคล.......................... 127101 
รร. วิมุตยารามพิทยากร............... 127102 
รร. เขมะสิริอนุสสรณ ................... 127105 
รร. ทิวไผงาม...............................127109 
รร. สตรีบูรณะวิทย.......................127110 
รร. อื่นๆ (ของเขตบางพลัด).......... 127199  

เขตลาดพราว  
รร.ลาดปลาเคาพิทยาคม.............128101 
รร. สตรีวิทยา 2 (มัธยมปลาย)...... 128102 
รร. สตรีวิทยา 2 (มัธยมตน).......... 128103 
รร. อื่นๆ (ของเขตลาดพราว).........128199  

เขตบึงกุม   
รร. นวมินฯ กรุงเทพมหานคร........ 130102 
รร. บดินทรเดชา 2 (บึงกุม)........... 130103 
รร.เลิศหลาถนนเกษตร-นวมินทร.. 130104 
รร. เบญจมินทร........................... 130105 
รร. ทรงวิทยศึกษา....................... 130106 
รร.สัมมาสิกขาสันติอโศก ............ 130108 
ร.ร.สุขุมนวพันธอุปถัมถ .............. 130109 
รร. อื่นๆ (ของเขตบึงกุม)...............130199  

เขตจอมทอง  
รร.วัดราชโอรส............................131101 
รร. มัธยมวัดสิงห (สิงหราชพิทยาฯ)131102 
รร. บางมดวิทยา......................... 131103 
รร. เลิศพัฒนาศึกษา....................131105 
รร.แมพระประจักษ ..................... 131106 
รร.จินดามณี .............................. 131107 
รร. อื่นๆ (ของเขตจอมทอง).......... 131199  

เขตดอนเมือง  
รร.ดอนเมืองทหารอากาศบํารุง.... 132101 
รร. สีกัน (วัฒนานันทอุปถัมภ)...... 132102 
รร. ดอนเมืองจาตุรจินดา.............. 132103 
รร. ไผทอุดมศึกษา.......................132105 
รร. พระหฤทัยดอนเมือง............... 132106 
รร. อื่นๆ (ของเขตดอนเมือง)......... 132199 
 

เขตจตุจักร   
รร.สารวิทยา...............................133101 
รร. หอวัง.................................... 133102 
รร. เซนตจอหน (แผนกสามัญ)...... 133104 
รร. สตรีวรนาถบางเขน................. 133105 
รร. สาธิต ม.เกษตรศาสตร............133109 
รร. มัธยมประชานิเวศน ............... 133110 
รร. อื่นๆ (ของเขตจตุจักร)............. 133199 

ช่ือโรงเรียน รหัส  
เขตคลองเตย   

รร.ปทุมคงคา............................. 134101 
รร. สายนํ้าผึ้ง.............................. 134103 
รร. ศรีวิกรม................................ 134106 
รร. พระหฤทัยคอนแวนต.............. 134108 
รร. อื่นๆ (ของเขตคลองเตย)......... 134199 
 

เขตประเวศ   
รร.ราชดําริ................................. 135101 
รร. ภักดีวิทยา............................. 135105 
รร. อื่นๆ (ของเขตประเวศ)............ 135199 
 

เขตบางคอแหลม   
รร.วาสุเทวี................................. 136101 
รร. ยอแซฟกรุงเทพฯ.................... 136103 
รร. อื่นๆ (ของเขตบางคอแหลม)....136199 
 

เขตคลองสาน   
รร.ภาษานุสรณธนบุรี.................. 137101 
รร. อื่นๆ (ของเขตคลองสาน)........ 137199 
 

เขตบางนา   
ร.ร.สิริรัตนาธร............................ 138101 
รร.ลาซาล .................................. 138103 
ร.ร.อื่นๆ (ของเขตบางนา)............ 138199  

เขตดินแดง   
ร.ร.สุรศักดิ์มนตรี ........................ 139101 
ร.ร.กุนนทีรุทธารามวิทยาคม ....... 139102 
ร.ร.แมพระฟาติมา...................... 139103 
ร.ร.อื่นๆ (ของเขตดินแดง) ........... 139199  

เขตวัฒนา   
ร.ร.มัธยมวัดธาตุทอง .................. 140101 
รร.วัฒนาวิทยาลัย ...................... 140102 
รร.สาธิต มศว.ประสานมิตร ........ 140103 
รร.แอดเวนตีสเอกมัย .................. 140104 
รร.เกษมพิทยา ........................... 140105 
รร.คริสตธรรมศึกษา ................... 140106 
รร.พระหฤทัยพัฒนเวศม ............. 140107 
ร.ร.อื่นๆ (ของเขตวัฒนา) ............ 140199  

เขตสายไหม   
ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย .................. 141101 
รร.ฤทธิยะวรรณาลัย 2 ................ 141103 
รร.ศิริวัฒนวิทยา ........................ 141104 
รร.ผองสุวรรณวิทยา สายไหม...... 141106 
ร.ร.อื่นๆ (ของเขตสายไหม).......... 141199  

เขตวังทองหลาง   
ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) .. 142101 
ร.ร.นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 142102 
ร.ร.อุดมศึกษา ........................... 142103 
รร.อิสลามสันติชน ...................... 142104 
รร.บางกอกวิทยา (มูลนิธิ) ........... 142105 
ร.ร.อื่นๆ (ของเขตวังทองหลาง) .... 142199  

เขตสะพานสูง   
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา.... 143101 
ร.ร.นวมินทราชินูทิศเตรียมฯนอมเกลา143102 
ร.ร.ศรีพฤฒา ............................. 143103 
รร.เพ็ญสมิทธ์ิ ............................ 143104 
ร.ร.อื่นๆ (ของเขตสะพานสูง) ....... 143199 
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ช่ือโรงเรียน รหัส  
เขตสวนหลวง   

ร.ร.เตรียมฯพัฒนาการ ................144101 
ร.ร.อื่นๆ (ของเขตสวนหลวง)........144199  

เขตคลองสามวา   
ร.ร.นวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา 2 ..145101 
ร.ร.นวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย..145102 
รร.โสมาภานุสสรณ รามอินทรา ...145103 
ร.ร.อื่นๆ (ของเขตคลองสามวา)....145199  

เขตหลักสี่   
ร.ร.ราชวินิตบางเขน ....................146101 
ร.ร.อืนๆ (ของเขตหลักสี่) .............146199  

เขตทวีวัฒนา   
ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ....147101 
ร.ร.อื่นๆ (ของเขตทวีวัฒนา).........147199  

เขตทุงครุ   
ร.ร.วัดพุทธบูชา ..........................148101 
ร.ร.อิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย .148102 
ร.ร.อื่นๆ (ของเขตทุงครุ) ..............148199  

เขตบางบอน   
ร.ร.ศึกษานารีวิทยา ....................149101 
ร.ร.นวลนรดิศวิทยาคมฯ..............149102 
ร.ร.อื่นๆ (ของเขตบางบอน) .........149199  

เขตบางแค   
ร.ร.ปญญาวรคุณ .......................150101 
ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี.....................150103 
ร.ร.ภาษานุสรณบางแค...............150107 
ร.ร.อื่นๆ (ของเขตบางแค)............150199  

ภาคเหนือ 
 

จังหวัดอุทัยธานี   
รร. อุทัยวิทยาคม......................... 201101 
รร.ทัพทันอนุสรณ........................201102 
รร. หนองฉางวิทยา...................... 201103 
รร.หนองเตาวิทยา ......................201104 
รร. การุงวิทยาคม................ ........201107 
รร. หนองขาหยางวิทยา................201108 
รร. บานทุงนาวิทยา..................... 201109 
รร. สวางอารมณวิทยาคม............ 201110 
รร. ลานสักวิทยา......................... 201112 
รร. ทองประสาทเวทย.................. 201117 
รร. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย..........201118 
รร. พุทธมงคลวิทยา.....................201119 
รร. อื่นๆ (ของจังหวัดอุทัยธานี)......201199  

จังหวัดพิษณุโลก   
รร. พิษณุโลกพิทยาคม.................202101 
รร. เฉลิมขวัญสตรี....................... 202102 
รร. เตรียมอุดมฯ (พิษณุโลกศึกษา)202103 
รร. นครไทย................................ 202104 
รร. ผดุงราษฎร............................ 202105 
รร. พุทธชินราชพิทยา...................202107 
รร. พรหมพิรามวิทยา................... 202109 
รร. วัดโบสถศึกษา....................... 202110 
รร. วังทองพิทยาคม..................... 202111 
รร. บางกระทุมพิทยาคม.............. 202113 
รร. วังนํ้าคูศึกษา......................... 202114 
รร. จานกรอง...............................202115 
รร. บางระกําวิทยศึกษา............... 202119 
รร. ชุมแสงสงคราม...................... 202122 
รร. วังโพรงพิทยาคม ....................202125 
รร. เซนตนิโกลาส.........................202126 
รร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย............ 202130 
รร.สวนเมี่ยงวิทยา ......................202136 
รร.มัธยมสาธิต ม.นเรศวร ............202138 
รร.บานกลางพิทยาคม ................202140 
รร. อื่นๆ (ของจังหวัดพิษณุโลก).... 202199 

ช่ือโรงเรียน รหัส 
 
จังหวัดกําแพงเพชร   

รร. พรานกระตายพิทยาคม.......... 203101 
รร. กําแพงเพชรพิทยาคม............. 203102 
รร. คลองขลุงราษฎรรังสรรค......... 203103 
รร. วชิรปราการวิทยาคม.............. 203104 
รร. วัชรวิทยา...............................203105 
รร. ขาณุวิทยา............................. 203106 
รร. ทุงโพธ์ิทะเลพิทยา.................. 203107 
รร. ทุงทรายวิทยา........................ 203110 
รร. วังแขมวิทยาคม ..................... 203111 
รร.โคงไผวิทยา ........................... 203113 
รร. คลองลานวิทยา..................... 203115 
รร. ลานกระบือวิทยา................... 203116 
รร. ศรีวรลักษณ...........................203117 
รร. ปางศิลาทองศึกษา ................ 203123 
รร.บอแกววิทยา ......................... 203125 
รร. อื่นๆ (ของจังหวัดกําแพงเพชร).203199 
 

จังหวัดตาก   
รร. ตากพิทยาคม........................ 204101 
รร. ผดุงปญญา........................... 204102 
รร. สรรพวิทยาคม....................... 204103 
รร. บานตากประชาวิทยาคาร....... 204104 
รร. แมระมาดวิทยาคม................. 204108 
รร. ยกกระบัตรวิทยาคม............... 204110 
รร. อุมผางวิทยาคม..................... 204111 
รร. พบพระวิทยาคม.................... 204112 
รร. แมจะเราวิทยาคม .................. 204114 
รร.ภัทรวิทยา .............................. 204116 
รร. เซนตโยเซฟแมระมาด............. 204118 
รร.ชุมชนบานพบพระ.................. 204120 
รร.เทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม . 204121 
รร.แมกุวิทยาคม ......................... 204122 
รร. อื่นๆ (ของจังหวัดตาก)............ 204199 
 
จังหวัดนครสวรรค   

รร. นครสวรรค.............................205101 
รร. สตรีนครสวรรค...................... 205102 
รร. สวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) .. 205103 
รร. ชุมแสงชนูทิศ......................... 205104 
รร. บรรพตพิสัยพิทยาคม............. 205105 
รร. พยุหะพิทยาคม...................... 205106 
รร. พยุหะวิทยา........................... 205107 
รร. ชุมแสงวิทยา..........................205108 
รร. ตาคลีประชาสรรค.................. 205109 
รร. ทาตะโกพิทยาคม................... 205110 
รร. ลาดยาววิทยาคม................... 205111 
รร. โพฒิสารศึกษา...................... 205112 
รร. ตากฟาวิชาประสิทธ์ิ............... 205113 
รร. วันทามารีย............................ 205115 
รร. จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ....... 205118 
รร.ทหารอากาศอนุสรณ...............205119 
รร. โกรกพระ............................... 205124 
รร. หนองกรดพิทยาคม................ 205126 
รร.วังเมืองชนประสิทธ์ิวิทยาคม.... 205129 
รร. หนองบัว................................205130 
รร. สตรีโพฒิสาร......................... 205131 
รร. ดรุณีวิทยา............................. 205133 
รร. ทวีศึกษา............................... 205134 
รร. วิสุทธิศึกษา........................... 205135 
รร. สตรีวิสุทธิศึกษา..................... 205136 
รร. ลาซาลโชติรวี......................... 205138 
รร. นวมินทราชูทิศมัชฌิม............. 205151 
รร. ไพศาลีพิทยา......................... 205153 
รร. วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค......205154 
รร.รัฐราษฎรอนุสรณ ................... 205158 
รร. สาธิต ม.ราชภัฏนครสวรรค ..... 205159 
รร. อื่นๆ (ของจังหวัดนครสวรรค).. 205199 
 

จังหวัดพิจิตร   
รร. พิจิตรพิทยาคม...................... 206101 
รร. สามงามชนูปถัมภ.................. 206102 
รร. ตะพานหิน............................. 206103 
รร. บางมูลนากภูมิวิทยาคม..........206104 
รร. โพธิธรรมสุวัฒน..................... 206105 
รร. หัวดงรัฐชนูปถัมภ...................206106 
รร. สากเหล็กวิทยา...................... 206108 
รร. วังกรดพิทยา.......................... 206109 
รร.กําแพงดินพิทยาคม ................ 206110 

ช่ือโรงเรียน รหัส  
รร. ราษฎรบํารุง...........................206123 
รร. เมธีพิทยา.............................. 206124 
รร. ประสิทธิศึกษา....................... 206125 
รร.สระหลวงพิทยาคม ................. 206131 
รร.อนุบาลวิชิร............................ 206132 
รร. อื่นๆ (ของจังหวัดพิจิตร).......... 206199 
 

จังหวัดเพชรบูรณ   
รร. เพชรพิทยาคม........................207101 
รร. วิทยานุกูลนารี........................207102 
รร. ชนแดนวิทยาคม.................... 207103 
รร. นิยมศิลปอนุสรณ................... 207104 
รร. ศรีเทพประชาสรรค................. 207106 
รร. หลมสักวิทยาคม.................... 207107 
รร. หลมเกาพิทยาคม...................207108 
รร. สมอทอดศึกษา...................... 207109 
รร. วังพิกุลพิทยาคม.................... 207118 
รร.เพชรละครวิทยา..................... 207119 
รร. นาเฉลียงพิทยาคม................. 207120 
รร. ศรีเทพ...................................207121 
รร. แคมปสนวิทยาคม..................207122 
รร. ผาเมืองวิทยาคม.................... 207123 
รร. ผดุงวิทย................................ 207125 
รร. สหวิทยศึกษา.........................207128 
รร. อุดมวิทยา............................. 207130 
รร. ปริยัติสามัญวัดไพรสณฑฯ...... 207131 
รร. ปริยัติธรรมวัดมหาธาตุ........... 207132 
รร.เซนตโยเซฟศรีเพชรบูรณ ......... 207133 
รร. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ......... 207135 
รร.วังโปงพิทยาคม...................... 207139 
รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย .............. 207140 
รร. ศรีจันทรวิทยาคม................... 207142 
รร. ดงขุยวิทยาคม....................... 207143 
รร. อื่นๆ (ของจังหวัดเพชรบูรณ)....207199 
 

จังหวัดสุโขทัย   
รร. สุโขทัยวิทยาคม..................... 208101 
รร. อุดมดรุณี.............................. 208102 
รร. ทุงเสลี่ยมชนูปถัมภ.................208103 
รร. เมืองเชลียง............................ 208104 
รร. สวรรคอนันตวิทยา................. 208105 
รร. ศรีสําโรงชนูปถัมภ.................. 208106 
รร. ศรีนคร.................................. 208107 
รร. กงไกรลาศวิทยา.....................208109 
รร. คีรีมาศพิทยาคม.................... 208110 
รร.ทาชัยวิทยา............................ 208114 
รร. หนองปลาหมอวิทยาคม..........208115 
รร. บานไรพิทยาคม..................... 208116 
รร. บานดานลานหอยวิทยา.......... 208117 
รร. ศรีสําโรงวิทยา....................... 208118 
รร. พระหฤทัยสวรรคโลก.............. 208121 
รร.เทศบาลเมืองสวรรคโลก ......... 208123 
รร. เมืองดงวิทยา...................... .. 208125 
รร. อื่นๆ (ของจังหวัดสุโขทัย)........ 208199 
 

จังหวัดอุตรดิตถ   
รร. อุตรดิตถ................................209101 
รร. อุตรดิตถดรุณี........................ 209102 
รร. พิชัย......................................209103 
รร. ลับแลพิทยาคม...................... 209106 
รร. ทาปลาประชาอุทิศ................. 209107 
รร.เตรียมอุดมศึกษานอมเกลาอุตรดิตถ... 209108 
รร.ทุงกะโลวิทยา......................... 209109 
รร. ลับแลศรีวิทยา....................... 209110 
รร. บานโคกวิทยาคม................... 209111 
รร. นํ้าปาดชนูปถัมภ....................209114 
รร. บานโคนพิทยา....................... 209115 
รร. ดาราพิทยาคม....................... 209116 
รร. ฟากทาวิทยา......................... 209117 
รร. จรัสศิลป................................209118 
รร. ภราดานุสรณ......................... 209122 
รร. พัฒนศึกษา........................... 209123 
รร. เปยมเมธีวิทยาคาร................. 209124 
รร. วังกะพี้พิทยาคม .................... 209126 
รร. อื่นๆ (ของจังหวัดอุตรดิตถ)......209199 
 

จังหวัดเชียงใหม   
รร. ยุพราชวิทยาลัย..................... 210101 
รร. วัฒโนทัยพายัพ...................... 210102 

ช่ือโรงเรียน รหัส  
รร. กาวิละวิทยาลัย......................210103 
รร. จอมทอง................................210104 
รร. แมแตง.................................. 210105 
รร. สันทรายวิทยาคม................... 210106 
รร. ปรินสรอยแยลสวิทยาลัย.........210107 
รร. ดาราวิทยาลัย........................ 210108 
รร. มงฟอรตวิทยาลัย................... 210109 
รร. เรยีนาเชลีวิทยาลัย................. 210110 
รร. ธรรมราชศึกษา...................... 210112 
รร. พราววิทยาคม....................... 210115 
รร. ฝางชนูปถัมภ......................... 210116 
รร. สันกําแพง..............................210117 
รร. แมริมวิทยาคม....................... 210118 
รร. สันปาตองวิทยาคม................ 210119 
รร. ดอยสะเก็ดวิทยาคม............... 210120 
รร. ฮอดพิทยาคม........................ 210121 
รร. สาธิต ม.เชียงใหม.................. 210122 
รร. สารภีพิทยาคม.......................210123 
รร. บานกาดวิทยาคม.................. 210125 
รร. หอพระ.................................. 210126 
รร. เชียงดาววิทยาคม.................. 210128 
รร. ไชยปราการ........................... 210129 
รร. แมแจม................................. 210130 
รร. อมกอยวิทยาคม.................... 210134 
รร. หางดงรัฐราษฏรอุปถัมภ......... 210135 
รร. แมตื่นวิทยาคม...................... 210137 
รร. แมอายวิทยาคม.....................210138 
รร. สะเมิงพิทยาคม......................210140 
รร. พระหฤทัย............................. 210142 
รร. เมตตาศึกษา......................... 210146 
รร. ไชยโรจนวิทยา....................... 210148 
รร. เชียงใหมคริสเตียน................. 210149 
รร. รังษีวิทยา.............................. 210156 
รร. เชียงใหมมัธยม...................... 210158 
รร. นวมินทราชูทิศพายัพ.............. 210159 
รร. เจาฟาอุบลรัตน...................... 210160 
รร.ชองฟาซินเซิงวาณิชบํารุง........ 210162 
รร.วชิรวิทย ................................ 210163 
รร. บาลีสาธิตศึกษา มจร.วิทยาเขตเชียงใหม... 210168 
รร. เทพบดินทรวิทยา................... 210169 
รร.วิชัยวิทยา .............................. 210172 
รร.เชตุพนศึกษา ......................... 210179 
รร.วชิราลัย ................................ 210181 
รร.รัตนาเอื้อวิทยา ...................... 210182 
รร. ธีระวัธนบําเพ็ญ ..................... 210187 
รร.ฉือจ้ีเชียงใหม......................... 210196 
รร. อื่นๆ (ของจังหวัดเชียงใหม)..... 210199 
 

จังหวัดเชียงราย   
รร. สามัคคีวิทยาคม.................... 211101 
รร. ดํารงราษฏรสงเคราะห............211102 
รร. เทิงวิทยาคม.......................... 211103 
รร. พานพิทยาคม........................ 211104 
รร. เวียงปาเปาวิทยาคม...............211105 
รร. พานพิเศษพิทยา.................... 211106 
รร. เชียงของวิทยาคม...................211107 
รร. แมสายประสิทธ์ิศาสตร........... 211108 
รร. แมจันวิทยาคม.......................211109 
รร. ดงมะดะวิทยาคม................... 211111 
รร. หวยสักวิทยาคม.....................211113 
รร. ปลองวิทยาคม....................... 211115 
รร. นครวิทยาคม......................... 211116 
รร. แมสรวยวิทยาคม................... 211117 
รร.พญาเม็งราย.......................... 211118 
รร. บุญเรืองวิทยาคม................... 211120 
รร. จันจวาวิทยาคม..................... 211121 
รร. เวียงชัยวิทยาคม.................... 211123 
รร. เชียงรายวิทยาคม...................211125 
รร. ดรุณราษฎรวิทยา...................211129 
รร. เมืองเชียงราย........................ 211131 
รร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย............ 211132 
รร. สามัคคีวิทยาคม 2................. 211136 
รร. แมต๋ําวิทยา ........................... 211137 
รร. หวยซอวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 211138 
รร. ขุนตาลวิทยาคม .................... 211139 
รร. เทศบาล 6 นครเชียงราย........... 211140 
รร. เวียงแกนวิทยาคม.................. 211144 
รร.ดอนศิลาผางามวิทยาคม ........ 211148 
รร.ดอนชัยวิทยาคม .................... 211149 
รร.สันติวิทยา ............................. 211150 
รร.วัดถํ้าปลาวิทยาคม ................ 211152 

ช่ือโรงเรียน รหัส  
รร.นุชนาถอนุสรณ ...................... 211153 
รร.ลูกรักเชียงของ ....................... 211154 
รร.ดอยงามวิทยาคม................... 211155 
รร.เด็กดีพิทยาคม....................... 211156 
รร. อบจ. เชียงราย....................... 211158 
รร. อื่นๆ (ของจังหวัดเชียงราย)......211199  

จังหวัดนาน   
รร. ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร..................212101 
รร. สตรีศรีนาน............................ 212102 
รร. ปว........................................ 212103 
รร. สา........................................ 212104 
รร. นานคริสเตียนศึกษา............... 212105 
รร. ทาวังผาพิทยาคม................... 212106 
รร. เชียงกลาง “ประชาพัฒนา”......212115 
รร.ทุงชาง................................... 212116 
รร. ศรัทธาศิลาเพชรฯ...................212118 
รร. สารธรรมวิทยาคาร................. 212119 
รร. สันติสุขพิทยาคม....................212121 
รร. หนองบัวพิทยาคม ................. 212122 
รร. เมืองยมวิทยาคาร .................. 212126 
รร. มัธยมปากลาง....................... 212128 
รร. บอเกลือ................................ 212129 
รร.มัธยมพระราชทานเฉลิมฯ ....... 212132 
รร. อื่นๆ (ของจังหวัดนาน)............ 212199 
 

จังหวัดพะเยา   
รร. พะเยาพิทยาคม..................... 213101 
รร. เชียงคําวิทยาคม.................... 213102 
รร. แมใจวิทยาคม....................... 213103 
รร. ดอกคําใตวิทยาคม.................213104 
รร. จุนวิทยาคม........................... 213106 
รร. ฟากกวานวิทยาคม.................213107 
รร. พะเยาประสาธนวิทย.............. 213109 
รร. ภูซางวิทยาคม....................... 213110 
รร. ปงรัชดาภิเษก........................ 213112 
รร. ถํ้าปนวิทยาคม ...................... 213113 
รร. ปยมิตรวิทยา......................... 213116 
รร.ขุนควรวิทยาคม ..................... 213118 
รร. ปงพัฒนาวิทยาคม................. 213119 
รร. เฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา.........213120 
รร. งําเมืองวิทยาคม.....................213121 
รร. ราชประชานุเคราะห 24.......... 213122 
รร. อื่นๆ (ของจังหวัดพะเยา).........213199 
 

จังหวัดแพร   
รร. พิริยาลัย................................ 214101 
รร. รองกวางอนุสรณ....................214102 
รร. นารีรัตน................................ 214103 
รร. สูงเมนชนูปถัมภ..................... 214104 
รร. เจริญราษฎร.......................... 214105 
รร. สองพิทยาคม.........................214106 
รร. วัฒนาวิทยา...........................214107 
รร. วิไลเกียรติอุปถัมภ.................. 214108 
รร. ถ่ินโอภาสวิทยา................ ..... 214109 
รร. ลองวิทยา.............................. 214114 
รร. มวงไขพิทยาคม..................... 214116 
รร. วังช้ินวิทยา............................ 214117 
รร. เวียงเทพวิทยา....................... 214118 
รร. เดนไชยวิทยา......................... 214120 
รร. สาธิตเทศบาลบานเชตวัน....... 214123 
รร.เทพนารี ................................ 214124 
รร. อื่นๆ (ของจังหวัดแพร)............ 214199 
 
จังหวัดแมฮองสอน   

รร. หองสอนศึกษา.......................215101 
รร. ปายวิทยาคาร........................215102 
รร. แมสะเรียง “บริพัตรศึกษา” ..... 215103 
รร. ขุนยวมวิทยา......................... 215104 
รร. แมลานอยดรุณสิกข................215105 
รร. สบเมยวิทยาคม..................... 215107 
รร. อื่นๆ (ของจังหวัดแมฮองสอน). 215199 
 

จังหวัดลําปาง   
รร. บุญวาทยวิทยาลัย..................216101 
รร. ลําปางกัลยาณี...................... 216102 
รร. เขลางคนคร........................... 216103 
รร. เถินวิทยา...............................216105 
รร. เกาะคาวิทยาคม.................... 216107 
รร. แจหมวิทยา........................... 216108 
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ช่ือโรงเรียน รหัส  
รร. แมทะวิทยา........................... 216109 
รร. ก่ิวลมวิทยา........................... 216113 
รร.ไหลหินวิทยา..........................216114 
รร.เมืองปานวิทยา ......................216116 
รร. วังเหนือวิทยา.........................216117 
รร.สบปราบพิทยาคม..................216118 
รร.แมพริกวิทยา .........................216119 
รร.แมสันวิทยา ...........................216121 
รร. เสริมงามวิทยาคม.................. 216122 
รร. แมเมาะวิทยา........................ 216123 
รร.วิชชานารี...............................216126 
รร. อรุโณทัย................................216127 
รร. มัธยมวิทยา........................... 216128 
รร. อัสสัมชัญลําปาง.................... 216130 
รร. ดอนไชยวิทยา........................216131 
รร. เสด็จวนชยางคกูลวิทยา..........216132 
รร. เทศบาล 4............................. 216134 
รร.ประชาวิทย ............................216143 
รร.ไชยชุมพลศึกษา.....................216144 
รร.เมืองปานพัฒนวิทย ................216146 
รร. อื่นๆ (ของจังหวัดลําปาง)........ 216199 
 

จังหวัดลําพูน   
รร. จักรคําคณาทร....................... 217101 
รร. สวนบุญโญปถัมภ ลําพูน........ 217102 
รร. เวียงเจดียวิทยา......................217103 
รร. วชิรปาซาง.............................217104 
รร. เมธีวุฒิกร.............................. 217105 
รร. ธีรกานทบานโฮง.................... 217108 
รร.บานแปนพิทยาคม .................217111 
รร. ปาซาง.................................. 217112 
รร.นํ้าดิบวิทยาคม.......................217113 
รร. ธรรมสาธิตศึกษา....................217117 
รร. อนุบาลลําพูน ........................217121 
รร.ทุงหัวชางพิทยาคม .................217122 
รร.อุโมงควิทยาคม......................217123 
รร. อื่นๆ (ของจังหวัดลําพูน)......... 217199 
 

ภาคใต้ 
 

จังหวัดยะลา   
รร. คณะราษฎรบํารุง................... 301101 
รร. สตรียะลา.............................. 301102 
รร. บันนังสตาวิทยา..................... 301103 
รร. เบตง วีระราษฎรประสาน........ 301104 
รร. ยะหาศิรยานุกูล..................... 301105 
รร. ธรรมวิทยามูลนิธิ....................301116 
รร. พัฒนาวิทยา.......................... 301117 
รร. สุขสวัสดิ์วิทยา....................... 301118 
รร. สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ ..........301119 
รร.ศรีฟารีดาบารูวิทยา ................301120 
รร. อาสาสุลดินวิทยา...................301122 
รร. อิสลาฮียะห ...........................301123 
รร. อุดมศาสนวิทยา ....................301129 
รร. พัฒนาอิสลามวิทยา ...............301132 
รร.มะอาหัดอิสลามียะห ..............301133 
รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯ ยะลา ...301135 
รร. อื่นๆ (ของจังหวัดยะลา).......... 301199 
 

จังหวัดนราธิวาส   
รร. นราธิวาส...............................302101 
รร. นราสิกขาลัย.......................... 302102 
รร. ตากใบ.................................. 302103 
รร. สุไหงโกลก............................. 302104 
รร. ตันหยงมัส............................. 302105 
รร. รือเสาะชนูปถัมภ....................302106 
รร. มัธยมสุไหงปาดี..................... 302107 
รร.สวนพระยาวิทยา....................302110 
รร.เรียงราษฎรอุปถัมภ ................302111 
รร.บาเจาะ .................................302112 
รร. เวียงสุวรรณวิทยาคม..............302113 
รร. สุคิรินวิทยา ...........................302116 
รร. แหลมทองวิทยา..................... 302117 
รร. อัตตัรกียะหอิสลามียะห.......... 302120 
รร. ดารุสสาลาม..........................302121 
รร.แสงธรรมวิทยา.......................302122 
รร. นะหฏอตุลสูบาน....................302124 
รร. ธัญธารวิทยา .........................302125 

ช่ือโรงเรียน รหัส  
รร. รอมาเนีย............................... 302128 
รร. พิมานวิทยนราธิวาส............... 302129 
รร.สุกัญศาสนวิทยา.................... 302132 
รร.รังผึ้ง ..................................... 302134 
รร. อื่นๆ (ของจังหวัดนราธิวาส).....302199 
 

จังหวัดปตตานี   
รร. เบญจมราชูทิศ....................... 303101 
รร. เดชะปตตนยานุกูล................. 303102 
รร. โพธ์ิคีรีราชศึกษา.................... 303104 
รร. สายบุรี แจงประชาคาร........... 303105 
รร. สาธิต ม.สงขลานครินทร......... 303106 
รร.ราชมุนีรังสฤษฏ ..................... 303109 
รร. ศิริราษฏรสามัคคี................... 303112 
รร. ประตูโพธ์ิวิทยา...................... 303115 
รร. ศาสนูปถัมภ.......................... 303121 
รร. มูลนิธิอาซิซสถาน .................. 303122 
รร. บํารุงอิสลาม.......................... 303123 
รร. ดรุณศาสนวิทยา.................... 303125 
รร. สายบุรีอิสลามวิทยา............... 303127 
รร. พัฒนาอิสลาม ....................... 303131 
รร.ประสานวิทยามูลนิธิ............... 303135 
รร.เทศบาล 1 (บานจะบังติกอ) .... 303137 
รร.สงเสริมศาสน ........................ 303143 
รร. อื่นๆ (ของจังหวัดปตตานี)....... 303199 
 

จังหวัดสตูล   
รร. สตูลวิทยา............................. 304101 
รร. กําแพงวิทยา..........................304102 
รร. พิมานพิทยาสรรค...................304103 
รร. ควนกาหลงวิทยาคม “นิคมฯ”.. 304104 
รร. ทุงหวาวรวิทย........................ 304105 
รร. ทาแพผดุงวิทย....................... 304106 
รร. แสงประทีปวิทยา................... 304108 
รร. พัฒนาการศึกษามูลนิธิ...........304109 
รร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล.....304110 
รร. เมืองสตูล.............................. 304112 
รร. ละงูพิทยาคม......................... 304115 
รร.ปาลมพัฒนวิทย ..................... 304118 
รร.ตัรก้ียะตุลอุมมะห................... 304119 
รร.อรุณศาสนวิทยามูลนิธิ ........... 304126 
รร. อื่นๆ (ของจังหวัดสตูล)............304199 
 

จังหวัดสงขลา   
รร. มหาวชิราวุธ.......................... 305101 
รร. สงขลาวิทยาคม..................... 305102 
รร. หาดใหญวิทยาลัย.................. 305103 
รร. สะเดา ขรรคชัยกัมพลานนทฯ.. 305104 
รร. ระโนดวิทยา...........................305105 
รร. แสงทองวิทยา........................ 305106 
รร. ดรุณศึกษา............................ 305107 
รร. สหศาสตรวิทยาคาร............... 305108 
รร. สทิงพระวิทยา........................ 305109 
รร. กลับเพชรศึกษา..................... 305110 
รร. วชิรานุกูล.............................. 305112 
รร. หวังดี.................................... 305113 
รร. แจงวิทยา .............................. 305114 
รร. วรนารีเฉลิม........................... 305118 
รร. เทพา.....................................305119 
รร. รัตภูมิวิทยา........................... 305121 
รร. หาดใหญรัฐประชาสรรค......... 305123 
รร. ธรรมโฆสิต............................ 305124 
รร. สะบายอยวิทยา..................... 305125 
รร. จะนะวิทยา............................ 305126 
รร. กอบกุลวิทยาคม.................... 305127 
รร. เกาะแตวพิทยาสรรค.............. 305128 
รร. รัตภูมิชนูปถัมภ...................... 305129 
รร. พะตงประธานคีรีวัฒน............ 305130 
รร. จะนะชนูปถัมภ...................... 305135 
รร. ระโนด................................... 305138 
รร. ธิดานุเคราะห......................... 305148 
รร. หาดใหญอํานวยวิทย.............. 305151 
รร. ทุงสงวิทยา............................ 305152 
รร. พะตงวิทยามูลนิธิ................... 305153 
รร. ศรีนครมูลนิธิ..........................305154 
รร. นวมินทราชูทิศทักษิณ.............305155 
รร. หาดใหญฯ สมบูรณกุลกันยา... 305156 
รร. หาดใหญวิทยาลัย 2............... 305157 

ช่ือโรงเรียน ................รหัส  
รร.สองแสงวิทยา 1997 ............... 305158 
รร. หาดใหญพิทยาคม................. 305159 
รร.หาดใหญอํานวยวิทยพณิชยการ 305160 
รร. กิตติวิทยบานพรุ .................... 305161 
รร.มัธยมสิริวัณวรี 2 .................... 305162 
รร. สงเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ ..... 305163 
รร. พัฒนาศาสตรมูลนิธิ............... 305164 
รร. สองแสงพณิชยการ ................ 305165 
รร. ปาดังติณสูลานนท................. 305167 
รร.มอ.วิทยานุสรณ ..................... 305170 
รร. เจริญธรรมวิทยา .................... 305171 
รร. ทาใหญวิทยา ........................ 305173 
รร.แสงธรรมวิทยามูลนิธิ.............. 305175 
รร.พลวิทยาระบบสองภาษา ........ 305180 
รร.สมบูรณศาสน........................ 305181 
รร.สงเสริมอิสลาม ...................... 305182 
รร.หาดใหญเจริญราษฎรพิทยา.... 305183 
รร.เทศบาล 1 (เอ็งเสียงฯ)............ 305186 
รร. อื่นๆ (ของจังหวัดสงขลา)........ 305199 
 

จังหวัดชุมพร   
รร. ศรียาภัย................................ 306101 
รร. สอาดเผดิมวิทยา....................306102 
รร. สวนศรีวิทยา..........................306103 
รร. ปะทิววิทยา............................306104 
รร. สวีวิทยา................................ 306105 
รร. ทาแซะรัชดาภิเษก.................. 306106 
รร. ละแมวิทยา............................306107 
รร. ปากนํ้าชุมพรวิทยา.................306108 
รร. ทาขามวิทยา..........................306112 
รร. ทุงตะโกวิทยา........................ 306114 
รร. มาบอํามฤตวิทยา .................. 306116 
รร.นิรมลชุมพร ........................... 306132 
รร. เขาทะลุพิทยาคม................... 306133 
รร. อื่นๆ (ของจังหวัดชุมพร)..........306199  
จังหวัดนครศรีธรรมราช   
รร. ทุงสง.....................................307101 
รร. ขนอมพิทยา...........................307102 
รร. ทุงใหญวิทยาคม.................... 307103 
รร. ปากพูน................................. 307104 
รร. เบญจมราชูทิศ....................... 307106 
รร. กัลยาณีศรีธรรมราช................307107 
รร. ปากพนัง............................... 307108 
รร. สตรีปากพนัง......................... 307109 
รร. หัวไทรบํารุงราษฎร................. 307110 
รร. สตรีทุงสง.............................. 307111 
รร. เชียรใหญ.............................. 307112 
รร. ฉวางรัชดาภิเษก.....................307113 
รร. ชะอวดวิทยาคาร.................... 307114 
รร. ลานสะกาประชาสรรค............ 307115 
รร. ทาศาลาประสิทธ์ิศึกษา.......... 307116 
รร. สิชลคุณาธารวิทยา.................307117 
รร. ศรีธรรมราชศึกษา.................. 307118 
รร. จรัสพิชากร............................ 307120 
รร. ปากพนังวิทยา....................... 307122 
รร. โคกครามพิชากร.................... 307126 
รร. ฉวางสงเคราะห......................307127 
รร. ชะอวด.................................. 307128 
รร. พิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ....... 307129 
รร. พรหมคีรีพิทยาคม.................. 307130 
รร. เมืองนครศรีธรรมราช.............. 307131 
รร. โยธินบํารุง............................. 307132 
รร. รอนพิบูลยเกียรติวสุนธราฯ...... 307133 
รร. ทุงสงวิทยา............................ 307134 
รร. วิเชียรประชาสรรค.................. 307139 
รร. ประสาธนราษฎรบํารุง............ 307142 
รร. ชางกลางประชานุกูล.............. 307143 
รร. เกาะขันธประชาภิบาล............ 307144 
รร. คีรีราษฎรพัฒนา.................... 307145 
รร. ควนเกยสุทธิวิทยา..................307146 
รร. คงคาประชารักษ.................... 307147 
รร. ฉลองรัฐราษฎรอุทิศ ............... 307149 
รร. นาบอน................................. 307152 
รร. สหมิตรวิทยา......................... 307169 
รร. เชียรใหญสงเคราะห............... 307177 
รร. กาญจนศึกษา........................307182 
รร. ดรุณศึกษา............................ 307184 
รร. ชะอวดวิทยา..........................307185 
รร. ตรีนิมิตรวิทยา ....................... 307191 

ช่ือโรงเรียน รหัส  
รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ............ 307194 
รร. รอนพิบูลยวิทยา.....................307197 
รร.เฉลิมราชประชาอุทิศ.............. 307198 
รร.เตรียมอุดมศึกษาภาคใต ........ 307204 
รร. สิชลประชาสรรค.................... 307206 
รร. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯ......... 307209 
รร.สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ...... 307210 
รร.กางปลาวิทยาคม ................... 307211 
รร. เสม็ดจวนวิทยาคม................. 307212 
รร. นบพิตําวิทยา ........................ 307215 
รร. บางขันวิทยา ......................... 307217 
รร.กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช .... 307221 
รร.ประทีปศาสน......................... 307222 
รร. อื่นๆ (ของจังหวัดนครศรีฯ)...... 307999 
 

จังหวัดพัทลุง   
รร. พัทลุง....................................308102 
รร. สตรีพัทลุง..............................308103 
รร. ตะโหมด................................ 308104 
รร. พัทลุงพิทยาคม...................... 308105 
รร. เขาชัยสน...............................308107 
รร. ควนขนุน............................... 308108 
รร. ศรีบรรพตพิทยาคม................ 308109 
รร. ปากพะยูนพิทยาคาร.............. 308111 
รร. ปาบอนพิทยาคม....................308112 
รร. บางแกวพิทยาคม...................308114 
รร. ปาพะยอมพิทยาคม............... 308118 
รร. ประชาบํารุง...........................308119 
รร. กงหราพิชากร........................ 308120 
รร. ประภัสสรรังสิต...................... 308125 
รร. นิคมควนขนุนวิทยา................ 308126 
รร. หานโพธ์ิพิทยาคม...................308128 
รร. ศาสนูปถัมภปากพะยูน มูลนิธิ. 308129 
รร. อิสลามศาสตรศึกษามูลนิธิ..... 308130 
รร.หารเทารังสีประชาสรรค .......... 308133 
รร. อื่นๆ (ของจังหวัดพัทลุง)..........308199 
 
จังหวัดสุราษฎรธานี   

รร. สุราษฎรธานี.......................... 309101 
รร. สุราษฎรพิทยา....................... 309102 
รร. เกาะสมุย...............................309103 
รร. เวียงสระ................................ 309105 
รร. กาญจนดิษฐวิทยาคม.............309106 
รร. พุทธยาศรม........................... 309112 
รร. ไชยาวิทยา.............................309113 
รร. บานนาสาร............................309114 
รร. พระแสงวิทยา........................ 309115 
รร. พุนพินพิทยาคม..................... 309116 
รร. เมืองสุราษฎรธานี...................309117 
รร. พรุพีพิทยาคม........................ 309120 
รร. กาญจนดิษฐ..........................309130 
รร. เกาะพะงันศึกษา.................... 309131 
รร. เคียนซาพิทยาคม................... 309132 
รร. บานนาวิทยาคม.....................309134 
รร. เทพมิตรศึกษา....................... 309135 
รร. ธิดาแมพระ............................309136 
รร. สามัคคีวิทยา......................... 309137 
รร. มัธยมบานทําเนียบ.................309145 
รร.สุราษฎรธานี 2....................... 309147 
รร. เทศบาล 5............................. 309148 
รร. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ......... 309149 
รร. บานเสด็จพิทยาคม ................ 309154 
รร. บางสวรรควิทยาคม ............... 309155 
รร. ชัยบุรีพิทยา........................... 309157 
รร.สุราษฎรเทคโนโลยีชางอุตสาหกรรม .. 309158 
รร.คลองฉนวนวิทยา ................... 309162 
รร.ปญญาทิพย .......................... 309163 
รร. อื่นๆ (ของจังหวัดสุราษฎรธานี)309199  

จังหวัดภูเก็ต   
รร. ภูเก็ตวิทยาลัย........................ 310101 
รร. สตรีภูเก็ต.............................. 310102 
รร. กระทูวิทยา............................ 310103 
รร. เมืองถลาง............................. 310104 
รร. เชิงทะเลวิทยาคม................... 310106 
รร.ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ...... 310108 
รร. เฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ต.......... 310110 
รร.อบจ. บานตลาดเหนือ ............ 310113 

ช่ือโรงเรียน รหัส  
รร.มุสลิมวิทยาภูเก็ต................... 310116 
รร.ขจรเกียรติศึกษา .................... 310117 
รร. อื่นๆ (ของจังหวัดภูเก็ต).......... 310199  

จังหวัดกระบี่   
รร. อํามาตยพานิชนุกูล................ 311101 
รร. คลองทอมราษฎรรังสรรค........ 311102 
รร. อาวลึกประชาสรรค................ 311103 
รร. เหนือคลองประชาบํารุง...........311104 
รร. เมืองกระบี่............................. 311105 
รร. คลองพนสฤษดิ์พิทยา............. 311107 
รร. พนมเบญจา.......................... 311109 
รร.ปลายพระยาวิทยาคม ............ 311110 
รร. กาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ . 311112 
รร.หนองทะเลวิทยา .................... 311113 
รร. ราชประชานุเคราะห 37.......... 311114 
รร. สินปุนคุณวิชญ...................... 311115 
รร.คลองยางประชานุสรณ........... 311116 
รร.วิทยาการอิสลาม ................... 311118 
รร. ฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยา ........ 311119 
รร. อื่นๆ (ของจังหวัดกระบี่).......... 311199 
 

จังหวัดตรัง   
รร. วิเชียรมาตุ............................. 312101 
รร. สภาราชินี.............................. 312102 
รร. หวยยอด............................... 312103 
รร. กันตังพิทยากร....................... 312105 
รร. ยานตาขาวรัฐชนูปถัมภ.......... 312106 
รร. ปะเหลียนผดุงศิษย.................312110 
รร. สวัสดิ์รัตนาภิมุข.....................312113 
รร. หวยนางราษฎรบํารุง.............. 312115 
รร. วังวิเศษ................................. 312116 
รร.สิเกาประชาผดุงวิทย .............. 312117 
รร. ทุงหนองแหงประชาสรรค........ 312118 
รร. ตรังคริสเตียนศึกษา................ 312122 
รร. บูรณะรําลึก........................... 312124 
รร. ลําภูราเรืองวิทย..................... 312125 
รร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง......312126 
รร.สภาราชินี 2........................... 312127 
รร.หาดสําราญวิทยาคม.............. 312131 
รร. ทุงยาวผดุงศิษย..................... 312132 
รร. รัษฎานุประดิษฐอนุสรณ ........ 312134 
รร. จุงฮัวโซะเซียว........................ 312137 
รร. พรศิริกุล ............................... 312140 
รร. .คันธพิทยาคาร...................... 312143 
รร. รัษฎา ................................... 312146 
รร. อื่นๆ (ของจังหวัดตรัง) ............ 312199 
 

จังหวัดพังงา   
รร. ดีบุกพังงาวิทยายน................. 313101 
รร. สตรีพังงา.............................. 313102 
รร. ตะก่ัวปา เสนานุกูล.................313103 
รร. ทายเหมืองวิทยา.................... 313104 
รร. ทุงโพธ์ิวิทยา.......................... 313105 
รร. ทัปปุดวิทยา...........................313110 
รร. คุระบุรีพิทยาคม..................... 313111 
รร.เกาะยาววิทยา ....................... 313112 
รร. สุทธินอนุสรณ........................ 313115 
รร.อาวกะพอ ............................. 313118 
รร.คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม ...... 313119 
รร. อื่นๆ (ของจังหวัดพังงา)...........313199 
 

จังหวัดระนอง   
รร. พิชัยรัตนาคาร........................314101 
รร. สตรีระนอง.............................314102 
รร. กระบุรีวิทยา.......................... 314106 
รร. ศรีอรุโณทัย............................314107 
รร. อื่นๆ (ของจังหวัดระนอง).........314199 
 

ภาคอีสาน 
 

จังหวัดอุดรธานี   
รร. อุดรพิทยานุกูล.......................401101 
รร. สตรีราชินูทิศ..........................401102 
รร. ประจักษศิลปาคาร................. 401103 
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ช่ือโรงเรียน รหัส  
รร. กุมภวาป............................... 401104 
รร. บานดุงวิทยา......................... 401105 
รร. บานผือพิทยาสรรค.................401106 
รร. อุดมวิทยา............................. 401108 
รร. สตรีอุดมวิทยา....................... 401109 
รร. เพ็ญพิทยาคม........................ 401112 
รร. หนองหานวิทยา .....................401114 
รร. โนนสูงพิทยาคาร.................... 401115 
รร. นิยมสงเคราะหวิทยา.............. 401116 
รร. ศรีธาตุพิทยาคม.....................401117 
รร. ไชยวานวิทยา........................ 401119 
รร. หวยเก้ิงพิทยาคาร.................. 401120 
รร. บานตาดวิทยา....................... 401121 
รร. หนองวัวซอพิทยาคม.............. 401122 
รร. กุดจับประชาสรรค..................401123 
รร. ภูพานวิทยา........................... 401124 
รร. นํ้าโสมพิทยาคม.....................401127 
รร. ดงเย็นพิทยาคาร.................... 401130 
รร. บานเชียงวิทยา...................... 401133 
รร. โนนสะอาดพิทยาสรรค........... 401135 
รร. สรางคอมวิทยา...................... 401137 
รร. วังสามหมอวิทยาคาร............. 401138 
รร. ทุงฝนวิทยาคาร......................401139 
รร. หนองแสงวิทยาศึกษา.............401140 
รร. เชนตเมรี................................401142 
รร. ศรีหนองบัววิทยา................... 401146 
รร. อุดรพิชัยรักษพิทยา................ 401148 
รร. มัธยมสิริวัณวรี....................... 401150 
รร.จําปาโมงวิทยาคม..................401155 
รร.พิบูลยรักษพิทยา ....................401167 
รร.ประจักษศิลปาคม ..................401170 
รร. อื่นๆ (ของจังหวัดอุดรธานี)...... 401199 
 

จังหวัดขอนแกน   
รร. ขอนแกนวิทยายน...................402101 
รร. กัลยาณวัตร........................... 402102 
รร. แกนนครวิทยาลัย................... 402103 
รร. ศรีกระนวนวิทยาคม............... 402104 
รร. ชุมแพศึกษา.......................... 402105 
รร. นํ้าพองศึกษา......................... 402106 
รร. บานไผ.................................. 402107 
รร. เมืองพลพิทยาคม...................402108 
รร. ภูเวียงวิทยาคม...................... 402109 
รร. มัญจาศึกษา..........................402110 
รร. หนองเรือวิทยา....................... 402111 
รร. อุบลรัตนพิทยาคม..................402112 
รร. หนองสองหองวิทยา............... 402116 
รร. ชุมแพวิทยา........................... 402117 
รร. อมตวิทยา............................. 402120 
รร. ชนบทศึกษา.......................... 402122 
รร. ทาพระวิทยายน..................... 402123 
รร. สาธิตศึกษาศาสตร ม.ขอนแกน402124 
รร. สาธิตมอดินแดง..................... 402125 
รร. นครขอนแกน......................... 402126 
รร. แวงใหญวิทยาคม...................402127 
รร. โคกสีพิทยาสรรพ....................402128 
รร. สาวะถีพิทยาสรรพ................. 402130 
รร. โนนหันวิทยายน..................... 402132 
รร. โนนสะอาดวิทยาคาร.............. 402136 
รร. พล........................................402137 
รร. หนองนาคําวิทยาคม...............402138 
รร. โคกโพธ์ิไชยศึกษา.................. 402139 
รร. สีชมพูศึกษา.......................... 402140 
รร. ทานางแนววิทยายน............... 402142 
รร. แวงนอยศึกษา....................... 402143 
รร. ฝางวิทยายน.......................... 402145 
รร. ประชารัฐวิทยาเสริม............... 402148 
รร. พระยืนวิทยาคาร....................402149 
รร. ขอนแกนคริสเตียน................. 402154 
รร. มหาไถศึกษาเมืองพล............. 402155 
รร. เทพศิรินทรขอนแกน ...............402161 
รร. ประภัสสรวิทยา......................402162 
รร. บาลีสาธิตวัดทาพระ............... 402163 
รร. ขามแกนนคร......................... 402164 
รร. วัดหนองแวงวิทยา..................402165 
รร. กุดขอนแกนวิทยาคม.............. 402166 
รร. ภูผามาน............................... 402167 
รร.กีฬาจังหวัดขอนแกน...............402168 
รร.เทศบาลวัดกลาง ....................402172 
รร. นาจานศึกษา......................... 402173 
รร.เวียงนครวิทยาคม ..................402176 
รร.ขอนแกนวิเทศศึกษา ...............402177 

ช่ือโรงเรียน รหัส  
รร.นํ้าพองพัฒนศึกษาฯ............... 402180 
รร.มหาไถศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.. 402189 
รร.ศรีเสมาวิทยาเสริม ................. 402190 
รร.ซับสมบูรณพิทยาลัย............... 402191 
รร. อื่นๆ (ของจังหวัดขอนแกน)..... 402199 
 

จังหวัดเลย   
รร. เลยพิทยาคม......................... 403101 
รร. เลยอนุกูลวิทยา...................... 403102 
รร. เชียงคาน............................... 403103 
รร. ศรีสงครามวิทยา.................... 403104 
รร. ศรีสองรักษวิทยา....................403105 
รร. ทาลี่วิทยา..............................403106 
รร. นาออวิทยา............................403107 
รร. ภูกระดึงวิทยาคม................... 403110 
รร. สันติวิทยาสรรพ..................... 403111 
รร. นาแหววิทยา..........................403116 
รร. ภูเรือวิทยา............................. 403117 
รร. นาดวงวิทยา.......................... 403118 
รร. ภูหลวงวิทยา..........................403119 
รร. เขาหลวงวิทยา....................... 403122 
รร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย...... 403123 
รร. วังทรายขาววิทยา...................403126 
รร. อื่นๆ (ของจังหวัดเลย)............. 403199 
 

จังหวัดสกลนคร   
รร. สกลราชวิทยานุกูล................. 404101 
รร. พรรณาวุฒาจารย.................. 404102 
รร. มัธยมวาริชภูมิ....................... 404103 
รร. เตรียมอุดมศึกษา ภาคอีสาน.. 404104 
รร. สกลนครพัฒนาศึกษา............ 404105 
รร. อากาศอํานวยศึกษา...............404106 
รร. มัธยมวานรนิวาส................... 404107 
รร. พังโคนวิทยาคม..................... 404108 
รร. รมเกลา................................. 404109 
รร. เซนตยอเซฟ...........................404110 
รร. แวงพิทยาคม......................... 404111 
รร. ดงมะไฟวิทยา........................ 404112 
รร. โพนพิทยาคม.........................404113 
รร. กุดบากพัฒนาศึกษา.............. 404114 
รร. บานมวงพิทยาคม.................. 404118 
รร. บานบัวราษฎรบํารุง................404119 
รร. หนองหลวงศึกษา................... 404123 
รร. โคกสีวิทยาสรรค.................... 404124 
รร. เจริญศิลปศึกษา.................... 404125 
รร. โพนงามศึกษา....................... 404126 
รร. สองดาววิทยาคม................... 404127 
รร. เตางอยพัฒนาศึกษา.............. 404130 
รร. คําตากกลาราชประชาฯ.......... 404131 
รร. ธาตุทองอํานวยวิทย............... 404132 
รร.ธาตุนารายณวิทยา................. 404134 
รร.วาริชวิทยา............................. 404137 
รร.สวางแดนดิน ......................... 404138 
รร.ภูดินแดงวิทยา ....................... 404141 
รร. อื่นๆ (ของจังหวัดสกลนคร)......404199  

จังหวัดหนองคาย   
รร. ปทุมเทพวิทยาคาร ................. 405101 
รร. ทาบอ ................................... 405102 
รร. ชุมพลโพนพิสัย...................... 405104 
รร. นํ้าสวยวิทยา ......................... 405108 
รร. โรชารีโอวิทยา ........................ 405121 
รร. หนองคายวิทยาคาร ............... 405125 
รร. ศรีชมภูวิทยา ......................... 405126 
รร. ปากสวยวิทยาคม .................. 405128 
รร.โพนทองประชาสรรค .............. 405130 
รร. อื่นๆ (ของจังหวัดหนองคาย) ... 405199 
 
จังหวัดอุบลราชธานี   

รร. เบ็ญจะมะมหาราช................. 406101 
รร. นารีนุกูล................................ 406102 
รร. เขมราฐพิทยาคม....................406103 
รร. เขื่องในพิทยาคาร................... 406104 
รร. พิบูลมังสาหาร....................... 406106 
รร. มวงสามสิบอัมพวันวิทยา........406107 
รร. ลือคําหาญวารินชําราบ...........406108 
รร. ศรีเมืองวิทยาคาร................... 406109 
รร. ศรีปทุมพิทยาคาร...................406112 
รร. วิจิตราพิทยา..........................406113 
รร. มหาชนะวิทยา....................... 406117 
รร. มัธยมพิบูลวิทยาลัย................406119 
รร. ปทุมพิทยาคม........................406121 

ช่ือโรงเรียน รหัส  
รร. เดชอุดม................................ 406122 
รร. มัธยมตระการพืชผล............... 406123 
รร. หนองบอสามัคคีวิทยา............ 406125 
รร. โพธ์ิไทรพิทยาคาร...................406127 
รร. นาคําวิทยา............................406129 
รร. โขงเจียมวิทยาคม...................406136 
รร. นาสวางวิทยา........................ 406139 
รร. บุญฑริกวิทยาคาร.................. 406140 
รร. นาหวาวิทยาคม..................... 406141 
รร. ไรใตประชาคม....................... 406142 
รร. อางศิลา................................ 406143 
รร. ไผใหญศึกษา.........................406145 
รร. วารินชําราบ...........................406147 
รร. หนองไฮประชาสรรค...............406148 
รร. สะพือวิทยาคาร..................... 406150 
รร. นาจะหลวย............................406151 
รร. นํ้ายืนวิทยา........................... 406152 
รร. กุดขาวปุนวิทยา..................... 406153 
รร. ตาลสุมพัฒนา....................... 406155 
รร. อาเวมารีอา........................... 406156 
รร. อุบลวิทยากร..........................406157 
รร. อัสสัมชัญอุบลราชธานี........... 406159 
รร. เยาวเรศศึกษา....................... 406163 
รร. หกสิบพรรษาวิทยาคม............ 406174 
รร. บาลีสาธิตศึกษา.................... 406175 
รร. กิตติญาณวิทยา..................... 406177 
รร. นาเยียศึกษาฯ........................ 406178 
รร. สิรินธรวิทยานุสรณ................. 406180 
รร.นารีนุกูล 2............................. 406182 
รร.ทาโพธ์ิศรีพิทยา...................... 406183 
รร.ทุงศรีอุดม.............................. 406189 
รร. เกาขามวิทยา.........................406190 
รร.โดมประดิษฐวิทยา ................. 406198 
รร. อื่นๆ (ของจังหวัดอุบลราชธานี)406199 
 

จังหวัดกาฬสินธุ   
รร. กาฬสินธุพิทยาสรรพ.............. 407101 
รร. อนุกูลนารี..............................407102 
รร. กมลาไสย.............................. 407103 
รร. บัวขาว.................................. 407104 
รร. สมเด็จพิทยาคม.....................407105 
รร. สหัสขันธศึกษา...................... 407106 
รร. เขาวงพิทยาคาร..................... 407107 
รร. บานนาคูพัฒนา กรป.กลางฯ... 407108 
รร. ยางตลาดวิทยาคาร................407109 
รร. รองคํา...................................407110 
รร. หนองกุงศรีวิทยาคาร.............. 407111 
รร. หวยเม็กวิทยาคม................... 407112 
รร. หวยผึ้งพิทยา......................... 407113 
รร. เมืองกาฬสินธุ........................ 407114 
รร. เหลากลางวิทยาคม................ 407116 
รร. กุฉินารายณ........................... 407117 
รร. ทาคันโทวิทยาคาร.................. 407119 
รร. โนนสูงพิทยาคม..................... 407120 
รร. ลําปาววิทยาคม..................... 407121 
รร. คํามวง.................................. 407122 
รร. นามนพิทยาคม...................... 407123 
รร. ดอนจานวิทยาคม.................. 407124 
รร. วังลิ้นฟาวิทยาคม................... 407137 
รร.สามชัย.................................. 407145 
รร. อื่นๆ (ของจังหวัดกาฬสินธุ)..... 407199 
 

จังหวัดนครพนม   
รร. ปยะมหาราชาลัย................... 408101 
รร. นครพนมพิทยาคม................. 408102 
รร. ธาตุพนม............................... 408103 
รร. นาแกสามัคคีวิทยา.................408104 
รร. เรณูนครวิทยานุกูล................. 408105 
รร. บานแพงพิทยาคม.................. 408106 
รร. นาหวาพิทยาคม.................... 408108 
รร. โพนสวรรคราษฎรพัฒนา........ 408110 
รร. พระซองสามัคคีวิทยา............. 408112 
รร. หนองบอวิทยานุกูล................ 408113 
รร. นาแกพิทยาคม...................... 408114 
รร. ปลาปากวิทยา....................... 408115 
รร. อุมเหมาประชาสรรค.............. 408121 
รร. กุตาไกวิทยาคม......................408122 
รร. มัธยมพัชรกิตติยาภา 1 นครพนม 408124 
รร. พะทายพิทยาคม.................... 408126 
รร.ศรีโคตรบูรณ.......................... 408128 

ช่ือโรงเรียน รหัส  
รร. หนองซนพิทยาคม.................. 408129 
รร.ชุมชนเทศบาล3 (พินิจพิทยานุสรณ) .. 408136 
รร. อื่นๆ (ของจังหวัดนครพนม)..... 408199  

จังหวัดมุกดาหาร   
รร. มุกดาหาร.............................. 409101 
รร. คําชะอีวิทยาคาร.................... 409102 
รร. หนองสูงสามัคคีวิทยา.............409103 
รร. ผึ่งแดดวิทยาคาร....................409106 
รร. ดอนตาลวิทยา....................... 409107 
รร. คําสรอยพิทยาสรรค............... 409108 
รร. หวานใหญวิทยา.....................409109 
รร. ดงหลวงวิทยา........................ 409110 
รร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 409112 
รร. ดงเย็นวิทยาคม...................... 409114 
รร.นวมินทราชูทิศอีสาน .............. 409115 
รร. คําชะอีพิทยาคม.................... 409116 
รร.มุกดาวิทยานุกูล..................... 409118 
รร.คําบกวิทยาคาร ..................... 409119 
รร. อื่นๆ (ของจังหวัดมุกดาหาร)....409199 
 
จังหวัดมหาสารคาม   

รร. เชียงยืนพิทยาคม................... 410101 
รร. นาเชือกพิทยาสรรค................ 410102 
รร. บรบือวิทยาคาร......................410103 
รร.พยัคฆภูมิวิทยาคาร................ 410104 
รร. วาปปทุม............................... 410105 
รร. โกสุมวิทยาสรรค.................... 410112 
รร. กันทรวิชัย.............................. 410113 
รร. สารคามพิทยาคม.................. 410114 
รร. ผดุงนารี................................ 410115 
รร. มหาวิชานุกูล......................... 410116 
รร. เขวาไรศึกษา......................... 410118 
รร. กุดรังประชาสรรค................... 410120 
รร. บรบือ....................................410121 
รร. เสือโกกวิทยาสรรค................. 410124 
รร. แกดําวิทยาคาร...................... 410127 
รร. บาลีสาธิตศึกษา.................... 410130 
รร.สาธิต ม.มหาสารคาม............. 410132 
รร.นาโพธ์ิพิทยาสรรพ ................. 410133 
รร.งัวบาวิทยาคาม ..................... 410136 
รร.ดงใหญวิทยาคมรีชมังคลภิเษก 410139 
รร.มิตรภาพ ............................... 410145 
รร.มัธยมดงยาง.......................... 410148 
รร.นาสีนวนพิทยารังสรรค ........... 410149 
รร. อื่นๆ (ของจังหวัดมหาสารคาม) 410199 
 

จังหวัดยโสธร   
รร. ยโสธรพิทยาคม......................411101 
รร. คําเชื่อนแกวชนูปถัมภ.............411102 
รร. เลิงนกทา...............................411103 
รร. สันติธรรมวิทยาคาม............... 411104 
รร. มหาชนะชัยวิทยาคม.............. 411106 
รร. กุดชุมวิทยาคม.......................411107 
รร. คอวังวิทยาคม....................... 411108 
รร.สอนแกววองไววิทยา .............. 411109 
รร. ยโสธรพิทยาสรรค...................411110 
รร. สิงหสามัคคีวิทยา...................411111 
รร. สมเด็จพระญาณสังวร............ 411113 
รร. กูจานวิทยาคม....................... 411114 
รร. โพนงามพิทยาคาร..................411115 
รร. ปาติ้ววิทยา............................411116 
รร. ศรีฐานกระจายศึกษา............. 411117 
รร. ตระกูลประเทืองวิทยาคม........ 411118 
รร. หองแซงวิทยาคม................... 411119 
รร. คําเตยวิทยา.......................... 411120 
รร. ดงมะไฟพิทยาคม...................411122 
รร. ทรายมูลวิทยา........................411123 
รร. ยโสธรวิทยาคาร..................... 411124 
รร. เมืองกลางประชานุกูล............ 411128 
รร. อื่นๆ (ของจังหวัดยโสธร)......... 411199  

จังหวัดรอยเอ็ด   
รร. รอยเอ็ดวิทยาลัย.................... 412101 
รร. สตรีศึกษา............................. 412102 
รร. จันทรุเบกษาอนุสรณ.............. 412103 
รร. จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก.....412104 
รร. ปทุมรัตตพิทยาคม................. 412105 
รร. โพนทองพัฒนาวิทยา..............412106 
รร. เสลภูมิพิทยาคม.....................412107 

ช่ือโรงเรียน รหัส  
รร. อาจสามารถวิทยา..................412108 
รร. ธวัชบุรีวิทยาคม..................... 412111 
รร. พนมไพรวิทยาคาร..................412112 
รร. หนองพอกวิทยา..................... 412113 
รร. ศรีศิลปวิทยาลัย..................... 412115 
รร. พลาญชัยพิทยาคม.................412116 
รร. เมืองสรวงวิทยา..................... 412117 
รร. สุวรรณภูมิพิทยไพศาล............412119 
รร. ศรีสมเด็จพิมพพัฒนาวิทยา.....412120 
รร. มวงลาดวิทยาคาร.................. 412121 
รร. หนองผึ้งวิทยาคาร.................. 412122 
รร. โพธ์ิกลางวิทยาคม..................412125 
รร. หนองฮีเจริญวิทย................... 412127 
รร. โพธ์ิทองพิทยาคม................... 412128 
รร. โพนทองวิทยายน................... 412129 
รร. มวงมิตรวิทยาคม................... 412130 
รร. สุวรรณภูมิ............................. 412131 
รร. หัวโทนวิทยา.......................... 412132 
รร. เสลภูมิ.................................. 412133 
รร. ขวาววิทยาคาร...................... 412134 
รร. บานขี้เหล็กพิทยาคม.............. 412135 
รร. โพธ์ิชัยชนูปถัมภ.....................412136 
รร. เชียงใหมประชานุสรณ............412137 
รร.เมยวดีพิทยาคม........................ 412138 
รร.ทรายทองวิทยา...................... 412139 
รร. รอยเอ็ดศึกษา........................ 412142 
รร. เจริญศึกษา........................... 412149 
รร. สุวรรณภูมิพิทยา.................... 412150 
รร. วิโรจนผดุงศาสน.................... 412151 
รร. ศรีธวัชวิทยาลัย...................... 412152 
รร. โพธ์ิทองวิทยาคาร.................. 412153 
รร. ทามวงวิทยาคม..................... 412154 
รร. โพนสูงประชาสรรค.................412157 
รร. จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค..... 412158 
รร. เฉลิมพระเกียรติฯ รอยเอ็ด.......412161 
รร.ไพโรจนวิชชาลัย..................... 412171 
รร. อื่นๆ (ของจังหวัดรอยเอ็ด)....... 412199 
 
จังหวัดนครราชสีมา  

 
รร. ราชสีมาวิทยาลัย....................413101 
รร. สุรนารีวิทยา.......................... 413102 
รร. บุญวัฒนา............................. 413103 
รร. เมืองคง................................. 413104 
รร. โชคชัยสามัคคี....................... 413105 
รร. โนนสูงศรีธานี.........................413106 
รร. บัวใหญ................................. 413107 
รร. ปกธงชัยประชานิรมิต............. 413108 
รร. ปากชอง................................ 413109 
รร. พิมายวิทยา........................... 413110 
รร. สีคิ้วสวัสดิ์ผดุงวิทยา...............413111 
รร. หวยแถลงพิทยาคม................ 413112 
รร. มัธยมดานขุนทด.................... 413113 
รร. มารียวิทยา............................ 413115 
รร. รัตโนภาสถนนสุรนารี.............. 413116 
รร. บัวใหญวิทยา.........................413119 
รร. ครบุรี.................................... 413120 
รร. จักราชวิทยา.......................... 413121 
รร. โนนไทยคุรุอุปถัมภ................. 413122 
รร. ประทาย................................ 413123 
รร. อัสสัมชัญนครราชสีมา............413125 
รร. รุงอรุณวิทยา..........................413126 
รร. ประชานุสรณ......................... 413127 
รร. สูงเนิน................................... 413128 
รร. บุญเหลือวิทยานุสรณ............. 413129 
รร. โคราชพิทยาคม......................413130 
รร. ชุมพวงศึกษา......................... 413131 
รร. มหิศราธิบดี........................... 413132 
รร. ขามทะเลสอวิทยา.................. 413133 
รร. หนองงูเหลือมพิทยาคม...........413137 
รร. สาหรายวิทยาคม................... 413138 
รร. ธารประสาทเพชรวิทยา........... 413141 
รร. สระพระพิทยาคม................... 413142 
รร. วัดประชานิมิตร......................413143 
รร. โพนทองวิทยา........................ 413145 
รร. วังไมแดงพิทยาคม................. 413148 
รร. โนนสมบูรณวิทยา.................. 413156 
รร. เกล็ดลิ้นวิทยา........................ 413158 
รร. สะแกราชธวัชศึกษา................413160 
รร. รวมมิตรวิทยา........................ 413161 
รร. รัตโนภาส.............................. 413165 
รร. อุบลรัตน............................... 413168 
รร. สุรธรรมพิทักษ....................... 413178 
รร. ทาชางราษฎบํารุง.................. 413180 
รร. นครราชสีมาวิทยาลัย............. 413182 
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ช่ือโรงเรียน รหัส  
รร. ราชสีมาวิทยาลัย 2.................413183 
รร.สุรนารีวิทยา 2........................413185 
รร. หินดาดวิทยา......................... 413195 
รร. ดานเกวียนวิทยา.................... 413197 
รร.บุญวัฒนา .............................413201 
รร.หนองบุนนากพิทยาคม ...........413207 
รร.โนนไทยคุรุอุปถัมภ 2 ..............413211 
รร.หนองบุญมากประสงควิทยา ...413213 
รร. อื่นๆ (ของจังหวัดนครราชสีมา) 413199 
 

จังหวัดชัยภูมิ 
 
รร. ชัยภูมิภักดีชุมพล................... 414101 
รร. สตรีชัยภูมิ............................. 414102 
รร. แกงครอวิทยา........................ 414103 
รร. คอนสวรรค............................ 414104 
รร. ภูเขียว................................... 414105 
รร. สาคริชวิทยา.......................... 414106 
รร. เมืองพญาแลวิทยา.................414109 
รร. จัตุรัสวิทยาคาร...................... 414110 
รร. ปาเหน็จณรงควิทยาคม.......... 414111 
รร. เกษตรสมบูรณวิทยาคม..........414112 
รร. หนองบัวแดงวิทยา................. 414113 
รร. คอนสารวิทยาคม................... 414114 
รร. กุดตุมวิทยา........................... 414115 
รร. บานเปาวิทยา........................ 414116 
รร. บานแทนวิทยา.......................414121 
รร. เพชรวิทยาคาร....................... 414122 
รร. กวางโจนศึกษา...................... 414123 
รร. เทพสถิตวิทยา........................414124 
รร. หนองบัวระเหววิทยาคาร.........414126 
รร. หนองบัวบานวิทยา.................414133 
รร.โนนกอกวิทยา ........................414134 
รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ..........414135 
รร.นาหนองทุมวิทยา ...................414139 
รร.ตรีประชาพัฒนศึกษา .............414145 
รร.สระพังวิทยาคม......................414148 
รร.ภูแลนคาวิทยายน...................414149 
รร. อื่นๆ (ของจังหวัดชัยภูมิ)......... 414199 
 

จังหวัดบุรีรัมย 
 
รร. บุรีรัมยพิทยาคม.....................415101 
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รร. เตรียมฯ นอมเกลาสมุทรปราการ . 508112 
รร. สงขลาสุทธีราอุปถัมภ.............508113 
รร. หาดอมราอักษรลักษณวิทยา...508114 
รร. บางแกวประชาสรรค.............. 508115 
รร. บดินทรเดชาฯ สมุทรปราการ .... 508116 
รร. เปร็งวิสุทธาธิบดี.....................508117 
รร. หลวงพอปานคลองดานฯ........ 508118 
รร. เซนตโยเซฟบางนา................. 508120 
รร. วัดศรีจันทรประดิษฐ............... 508121 
รร. อํานวยวิทย............................508125 
รร. ราฟาแอล.............................. 508128 
รร. อาษาวิทยา............................508131 
รร. อัสสัมชัญสมุทรปราการ.......... 508132 
รร. เซนตโยเซฟทิพวัล...................508133 
รร. นวมินฯ สวนกุหลาบ สมุทรฯ....508135 
รร. นวมินฯ เตรียมฯ พัฒนาการ.... 508136 
รร. สาธิตบางนา..........................508137 
รร.พูลเจริญวิทยาคม .................. 508138 
รร. สารสาสนวิเทศศึกษา ............. 508140 
รร.เทศบาล1 (เย่ียมเกษสุวรรณ) .. 508142 
รร. ศรีวิทยาปากนํ้า ..................... 508143 
รร. ศิริวิทยา................................ 508144 
รร. สิริศึกษา ............................... 508145 
รร.ประภามนตรี 2 ...................... 508146 
รร. ราชวินิตสุวรรณภูมิ ................ 508151 
รร. สุขเจริญผล ........................... 508152 
รร. ปทุมคงคา............................. 508153 
รร. อื่นๆ(ของจังหวัดสมุทรปราการ) 508199 
 

จังหวัดสระแกว   
รร. อรัญประเทศ..........................509101 
รร. สระแกว.................................509102 
รร. ตาพระยา.............................. 509103 
รร. วังนํ้าเย็นวิทยาคม.................. 509104 
รร. วัฒนานคร.............................509105 
รร. ซับนกแกววิทยา..................... 509106 
รร. บานแกงวิทยา........................509108 
รร. เขาฉกรรจวิทยาคม.................509109 
รร. ทาเกษมพิทยา....................... 509110 
รร. วังสมบูรณวิทยาคม................ 509111 
รร. คลองหาดพิทยาคม................ 509112 
รร.สําเร็จวิทยา ........................... 509115 
รร. อื่นๆ (ของจังหวัดสระแกว)...... 509199 
 

ภาคกลาง 
 

จังหวัดปทุมธานี   
รร. ปทุมวิไล................................601101 
รร. คณะราษฎรบํารุงปทุมธานี......601102 
รร. ธัญบุรี................................... 601103 
รร. ธรรมศาสตรคลองหลวง.......... 601104 
รร.เตรียมฯ พัฒนาการลําลูกกา ... 601105 
รร. ธัญรัตน................................. 601107 
รร. หนองเสือวิทยาคม..................601108 
รร. ปทุมธานี “นันทมุนีบํารุง”........ 601109 
รร. สายปญญารังสิต................... 601118 
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ช่ือโรงเรียน รหัส  
รร. นวมินทรฯสวนกุหลาบปทุมธานี ..601120 
รร. เทพศิรินทรปทุมธานี............... 601121 
รร. มัธยมสังคีตวิทยา...................601122 
รร. สวนกุหลาบฯ รังสิต................ 601123 
รร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย............ 601124 
รร. เตรียมฯ นอมเกลาปทุมธานี....601128 
รร. อุดมวิทยา .............................601129 
รร. หอวัง ปทุมธานี......... .............601134 
รร.สาธิต ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ ..601139 
รร. อื่นๆ (ของจังหวัดปทุมธานี)..... 601199 
 

จังหวัดนครปฐม   
รร. พระปฐมวิทยาลัย...................602101 
รร. ราชินีบูรณะ........................... 602102 
รร. บางเลนวิทยา........................ 602103 
รร. วัดไรขิงวิทยา......................... 602104 
รร. ภัทรญาณวิทยา..................... 602105 
รร. มัธยมฐานบินกําแพงแสน........602106 
รร. ยอเซฟอุปถัมภ....................... 602107 
รร. สระกะเทียมวิทยาคม..............602108 
รร. สามพรานวิทยา..................... 602109 
รร. บํารุงวิทยา............................ 602110 
รร. กําแพงแสนวิทยา................... 602111 
รร. คงทองวิทยา.......................... 602112 
รร. ง้ิวรายบุญมีรังสฤษดิ์.............. 602113 
รร. ศรีวิชัยวิทยา.......................... 602115 
รร. สถาพรวิทยา..........................602116 
รร. ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย.................602117 
รร. สาธิตศิลปากร....................... 602118 
รร. นาคประสิทธ์ิ......................... 602119 
รร. วัดหวยจรเขวิทยาคม.............. 602120 
รร. บางหลวงวิทยา...................... 602121 
รร. นักบุญเปโตร......................... 602130 
รร. สาธิต ม.เกษตรฯกําแพงแสน... 602137 
รร. สาธิต ม.ราชภัฏนครปฐม........602138 
รร. สิรินธรราชวิทยาลัย................ 602139 
รร. มารียอุปถัมภ......................... 602140 
รร. มหิดลวิทยานุสรณ................. 602141 
รร. ภัทรนุสรณ.............................602144 
รร.พระปฐมวิทยาลัย 2................602152 
รร. อื่นๆ (ของจังหวัดนครปฐม)..... 602199 
 
จังหวัดสมุทรสาคร   

รร. สมุทรสาครวิทยาลัย............... 603101 
รร. สมุทรสาครบูรณะ...................603102 
รร. กระทุมแบน วิเศษสมุทรคุณ.... 603103 
รร. วัดธรรมจริยาภิรมย................ 603104 
รร. พันทายนรสิงหวิทยา...............603106 
รร. สมุทรสาครวุฒิชัย.................. 603107 
รร. วัดหลักสี่พิพัฒนราษฎรอุปถัมภ603110 
รร. ออมนอยโสภณชนูปถัมภ........ 603114 
รร. เฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร..603115 
รร.บานปลองเหลี่ยม ...................603117 
รร.อนุสรณศุภมาศ......................603118 
รร. อื่นๆ (ของจังหวัดสมุทรสาคร)..603199 
 

จังหวัดราชบุรี   
รร. เบญจมราชูทิศ....................... 604101 
รร. ราชโบริกานุเคราะห................ 604102 
รร. รัตนราษฎรบํารุง.................... 604103 
รร. สายธรรมจันทร...................... 604104 
รร. ปากทอพิทยาคม.................... 604105 
รร. คุรุราษฎรรังสฤษฎ์ิ..................604106 
รร. สารสิทธ์ิพิทยาลัย................... 604107 
รร. โพธาวัฒนาเสนี......................604108 
รร. นารีวุฒิ................................. 604109 
รร. วัดดอนตูม.............................604110 
รร. บางแพปฐมพิทยา.................. 604111 
รร. วัดเพลง โสภณศิริราษฎร........ 604112 
รร. รัฐราษฏรอุปถัมภ................... 604114 

ช่ือโรงเรียน รหัส  
รร. หนองโพวิทยา........................ 604115 
รร. หนองปลาหมอพิทยาคม......... 604118 
รร. กรับใหญวองกุศลกิจพิทยาคม.604119 
รร.ประสาทรัฐประชากิจ .............. 604120 
รร. โพหัก.................................... 604122 
รร. สวนผึ้งวิทยา..........................604124 
รร.มัธยมวัดไทรราษฎรอุปถัมภ .... 604128 
รร.ดรุณาราชบุรี แผนกสองภาษา . 604145 
รร. บานโปงวิทยาคม................... 604131 
รร. วัดบานโปงสามัคคีคุณอุปถัมภ604132 
รร. ธีรศาสตร...............................604133 
รร. ราชบุรีวิทยา.......................... 604134 
รร. ดรุณาราชบุรี..........................604135 
รร. นารีวิทยา.............................. 604136 
รร. อื่นๆ (ของจังหวัดราชบุรี).........604199 
 

จังหวัดกาญจนบุรี   
รร. กาญจนานุเคราะห ................. 605101 
รร. ทามวงราษฎรบํารุง ................ 605102 
รร. วิสุทธรังษี .............................. 605103 
รร. ทามะกาวิทยาคม................... 605104 
รร. เทพมงคลรังษี........................ 605105 
รร. พระแทนดงรังวิทยาคาร.......... 605106 
รร. บอพลอยรัชดาภิเษก...............605107 
รร. พนมทวนชนูปถัมภ................. 605108 
รร. ลาดหญาพิทยาคม................. 605109 
รร. ดานมะขามเตี้ยวิทยาคม.........605110 
รร. พังตรุราษฎรรังสรรค............... 605112 
รร. พนมทวนพิทยาคม................. 605115 
รร. ไทรโยคมณีกาญจนวิทยา........605116 
รร. หนองรีประชานิมิต................. 605117 
รร. ทองผาภูมิวิทยา..................... 605118 
รร. เลาขวัญราษฎรบํารุง.............. 605120 
รร. ทากระดานพิทยาคม.............. 605121 
รร. วีรศิลป.................................. 605124 
รร. เฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี.. 605135 
รร. อนุบาลหนองปรือ...................605136 
รร.ประชามงคล .......................... 605138 
รร. อื่นๆ (ของจังหวัดกาญจนบุรี)...605199 
 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ   
รร. ประจวบวิทยาลัย................... 606101 
รร. เมืองปราณบุรี........................606102 
รร. หัวหิน....................................606103 
รร. กุยบุรีวิทยา............................606104 
รร. ทับสะแกวิทยา....................... 606105 
รร. วังไกลกังวล........................... 606106 
รร. บางสะพานวิทยา................... 606107 
รร. บางสะพานนอยวิทยาคม........ 606108 
รร. สามรอยยอดวิทยาคม............ 606109 
รร. อาวนอยวิทยาคม................... 606110 
รร. ปากนํ้า ปราณวิทยา................606111 
รร. ปราณบุรี............................... 606112 
รร.หนองพลับวิทยา .................... 606113 
รร. หัวหินวิทยาคม.......................606114 
รร. หัวหินวิทยาลัย....................... 606118 
รร. อรุณวิทยา............................. 606121 
รร. เตรียมอุดมฯ ปราณบุรี............606122 
รร. รัชตะวิทยาคม (คายธนะรัชต)..606123 
รร.รักษวิทยา.............................. 606124 
รร.พัฒนศาสนวิทยา ................... 606125 
รร. อื่นๆ (ของจังหวัดประจวบฯ).... 606199 
 

จังหวัดเพชรบุรี   
รร. พรหมานุสรณ........................ 607101 
รร. เบญจมเทพอุทิศ.................... 607102 
รร. บานลาดวิทยา....................... 607103 
รร. บานแหลมวิทยา.................... 607104 

ช่ือโรงเรียน รหัส  
รร. ชะอําคุณหญิงเน่ืองบุรี............ 607105 
รร. ทายางวิทยา.......................... 607106 
รร. อรุณประดิษฐ........................ 607107 
รร. สุวรรณรังสฤษฎ์ิวิทยาลัย........ 607108 
รร. ปริยัติรังสรรค......................... 607109 
รร. คงคาราม.............................. 607110 
รร. บางจานวิทยา........................607111 
รร. วัดจันทราวาส........................ 607112 
รร. วชิรธรรมโศภิต....................... 607113 
รร. บางตะบูนวิทยา..................... 607114 
รร. เขายอยวิทยา.........................607115 
รร. เขายอยพิทยาคม................... 607116 
รร. หนองชุมแสงวิทยา................. 607120 
รร. หนองหญาปลองวิทยา............607121 
รร. วัดหนองแก............................607123 
รร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย............ 607124 
รร. อื่นๆ (ของจังหวัดเพชรบุรี)....... 607199 
 
จังหวัดสมุทรสงคราม   

รร. ศรัทธาสมุทร.......................... 608101 
รร. ถาวรานุกูล............................ 608102 
รร. อัมพวันวิทยาลัย.................... 608103 
รร. บางคนธี สกลวิสุทธิ................ 608104 
รร. อํานวยวิทย............................608105 
รร. เมธีชุณหะวัณวิทยาลัย............608106 
รร. ทายหาด................................608107 
รร. ดรุณานุกูล.............................608111 
รร. อื่นๆ(ของจังหวัดสมุทรสงคราม)608199 
 

จังหวัดสุพรรณบุรี   
รร. กรรณสูตศึกษาลัย.................. 609101 
รร. สงวนหญิง............................. 609102 
รร. บางปลามา สูงสุมารผดุงวิทย..609103 
รร. อูทอง.................................... 609104 
รร. สามชุกรัตนโภคาราม..............609105 
รร. ธรรมโชติศึกษาลัย.................. 609106 
รร. บรรหารแจมใสวิทยา.............. 609107 
รร. ศรีประจันต เมธีประมุข........... 609108 
รร. สองพี่นองวิทยา..................... 609109 
รร. บางลี่วิทยา............................ 609110 
รร. สวนแตงวิทยา........................609111 
รร. ตลิ่งชันวิทยา..........................609112 
รร. หรรษาสุจิตตวิทยา 2.............. 609113 
รร. สระยายโสมวิทยา.................. 609114 
รร. อูทองศึกษาลัย.......................609115 
รร. สรวงสุทธาวิทยา.................... 609116 
รร. หนองหญาไทรวิทยา............... 609117 
รร. ทุงแฝกพิทยาคม.................... 609118 
รร. สระกระโจมโสภณพิทยา......... 609120 
รร. บอกรุวิทยา............................609121 
รร. บรรหารแจมใสวิทยา 3........... 609123 
รร. สหวิทย..................................609124 
รร. แมพระประจักษ..................... 609130 
รร. บรรหารแจมใสวิทยา 5........... 609132 
รร.บรรหารแจมใสวิทยา 7 ........... 609140 
รร. อื่นๆ (ของจังหวัดสุพรรณบุรี)... 609199 
 

จังหวัดชัยนาท   
รร. ชัยนาทพิทยาคม.................... 610101 
รร. อุลิตไพบูลยชนูปถัมภ............. 610102 
รร. วัดสิงห.................................. 610103 
รร. คุรุประชาสรรค.......................610104 
รร. สรรพยาวิทยา........................ 610105 
รร. หันคาพิทยาคม...................... 610106 
รร. หวยกรดวิทยา........................610109 
รร. บุญนาคพิทยาคม...................610110 
รร. หันคาราษฎรรังสฤษดิ์............. 610112 
รร. เนินขามรัฐประชานุเคราะห..... 610113 
รร. โพธ์ิงามวิทยา........................ 610114 
รร. อื่นๆ (ของจังหวัดชัยนาท)........610199 

ช่ือโรงเรียน รหัส  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
รร. อยุธยาวิทยาลัย..................... 611101 
รร. จอมสุรางคอุปถัมภ.................611102 
รร. ทาเรือ นิตยานุกูล................... 611103 
รร. บางปะอิน ราชานุเคราะห........611104 
รร. ผักไห สุทธาประมุข.................611105 
รร. เสนา เสนาประสิทธ์ิ................ 611106 
รร. ภาชี สุนทรวิทยานุกูล..............611107 
รร. บางปะหัน............................. 611108 
รร. อยุธยานุสรณมูลนิธิ................ 611109 
รร. เกียรติกุลศึกษา......................611110 
รร. บานแพรกประชาสรรค............611111 
รร. นครหลวงอุดมรัชตวิทยา......... 611113 
รร. บางบาล................................611114 
รร. บางไทรวิทยา.........................611115 
รร. มหาราช ประชานิมิต.............. 611116 
รร. วิเชียรกลิ่นสุคนธอุปถัมภ.........611117 
รร. ลาดบัวหลวงไพโรจนวิทยา...... 611118 
รร. อยุธยานุสรณ.........................611119 
รร. ปากกรานพิทยา..................... 611120 
รร. ทาหลวงวิทยานุกูล................. 611121 
รร. บางปะอิน..............................611122 
รร. ทาชางวิทยาคม......................611128 
รร. อุทัย...................................... 611129 
รร. หนองนํ้าสมวิทยาคม.............. 611130 
รร. บางซายวิทยา........................ 611131 
รร. วังนอย พนมยงควิทยา............611132 
รร. ราษฎรสงเคราะห................... 611133 
รร. จิระศาสตรวิทยา.................... 611134 
รร. อิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ.......... 611142 
รร. ไตรราชวิทยา......................... 611145 
รร. ไตรอรุณศึกษา....................... 611146 
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